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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )١(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير 

  بين يدي سورة البقرة وتفسير اآلية األولى منها

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

   .الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  :- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 

  .ر سورة البقرةتفسي

 أن رسول اهللا -رضي اهللا تعالى عنه-في مسند أحمد وصحيح مسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة "
 فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ال يدخله ال تجعلوا بيوتكم قبوراً((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-

  ".حسن صحيح:  وقال الترمذي)١())الشيطان

 أن ذلك يحصل -لمجهوللبناء المع – هذا القدر قد يفهم من ))يت الذي تقرأ فيه سورة البقرةالب(( :هناقوله ف
إنسان يقرأ في بيته أو عن طريق التسجيل فإن الشيطان يفر من هذا   سواء كان عن طريق،بمجرد القراءة

تهم سورة والناس في بيفضل أن يقرأ األكمل واأل ف، الناس بها-عز وجل-هللا  اة تعبداءشك أن القر وال، البيت
ر من الناس خاصة الذين يعانون من أشياء ي فكث؛ ال يمنع:يقالفبالتسجيل أيضاً  ذلك  حصل إذا ولكن،البقرة

 فإذا وضع التسجيل فإنه يكون مؤثراً في طرد ،سورة البقرةلقراءة  كل يوم غرف قد ال نت:في بيوتهم يقولون
  . وأثر ذلك مشاهد،الشيطان

سرير   ويجلس تحت من دورة المياه يخرج،في بيتهم فأر كبيريوجد :  النساء تقولىحدإ ل أيام اتصلتبق
 غرفة وهذه الساعة تغطت جدران : تقول،لم نجد له أثراًونا له السم فأكل منه ثم اختفى ضع فو: تقول،النوم

  وال يوجد،أصالً مدخلله ال يوجد و، مثله ما رأيت وس األصابعءعلى قدر ر  الحجمكبيرنوم بذباب كثير ال

  . أو نحو ذلكزريبة  ولسنا في مكان،رير وال كبي في بيتنا أصالً ال صغذباب من قبل

إن  : فاتصلت عند العصر تقول،ي سورة البقرةئفتحي النوافذ واقرا، وجلسي اآلن في نفس الغرفةا: فقلت لها
  .بعد ما انتهيت من السورة خرج بالذبا

 يقرأ اً شريطلغَّيشوكان ، ه مسكان في حيث أو شبه مغمي عليه يهكان مغمى عل اًشخص زلت أذكر وال
،  ويصرعههالشيطان الذي يؤذي أنه يرىمفاده يتكلم بكالم و ،يبكي وهو نائمكان هذا الشخص سورة البقرة و

  . المكاناال تغادرو: هو يقول ألصحابه، وحاول الدخول وال يستطيعي يراه يدور على البيت كان
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لترمذي يف  كتاب فضائل القرآن عـن  ، وا)٥٣٩ص  / ١ج ) (٧٨٠( باب استحباب صالة النافلة يف بيته وجوازها يف املسجد         -أخرجه مسلم يف كتاب صالة املسافرين وقصرها         - 

، وصححه األلباين يف تلخيص أحكام )٣٨٨ص  /٢ج ) (٩٠٣٠(، وأمحد )١٥٧ص  / ٥ج ) (٢٨٧٧( باب ما جاء يف فضل سورة البقرة وآية الكرسي -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ).٨٦ص  / ١ج(اجلنائز 



 ٢

 ويحاول مد يده وهو نائم ويبكي يتكلم  الرجل، وكانيحاول أن يدخل ويدور على السور ان الشيطلقد كان

وهو مغيب كل ذلك بأسمائهم ني، وكان يسميهم عني انتظرو ا تذهبوال: ن يقولا وك، يمسك يد أحدهميريد أن
  .عقله عن

  . تدل عليههد نرى شوا أن ما يحتاج، والحمد هللا، حال عندنا الحديث، وعلى كلهذا شيء رأيته

إن الشيطان يفر من البيت يسمع فيه سورة ":  قال-رضي اهللا تعالى عنه-عن عبد اهللا يعني ابن مسعود "
صحيح اإلسناد ولم : ثم قال، رواه النسائي في اليوم والليلة وأخرجه الحاكم في مستدركهو )٢("البقرة
جاهيخر."  

 في هذا المعنى وغير هذه  كلهام الرفع، فهذه األحاديثعلى كل حال مثل هذا ال يقال من جهة الرأي فله حك
  .األحاديث

واردة في هذا الباب فيها ، وعدد من األحاديث الث مثل أثر ابن مسعود هذا فيه ضعفهذه األحاديبعض 
  . وبعضها ربما يكون دون ذلك، واهللا أعلم،رتقي إلى مرتبة الحسنفتبالشواهد  لكن بعضها ينجبرضعف، 

ما من بيت تقرأ فيه سورة ": قال -رضي اهللا تعالى عنه-ي في مسنده عن ابن مسعود وروى الدارم"
  ".)٣("البقرة إال خرج منه الشيطان وله ضراط

هذا مع غيره من قبيل الحسن، يعني  لكن بعض أهل العلم يجعلوهذا أيضاً من الروايات التي فيها ضعف، 
  .أنه يتقوى بغيره، ولذلك خرجوه في هذا الكتاب

 أن الشيطان ال يمكن أن يبقى في بيٍت تقرأ فيه  هوالقدر الثابتلى كل حال يبقى أن أساس المعنى أو عو
  .سورة البقرة

من قرأ عشر آيات ": -رضي اهللا تعالى عنه-قال عبد اهللا بن مسعود :  من طريق الشعبي قال أيضاًيورو"
 أربع من أولها وآية الكرسي وآيتان بعدها ،من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة

ن على أقر وال ي،لم يقربه وال أهله يومئذ شيطان وال شيء يكرهه": وفي رواية، )٤("وثالث آيات من آخرها
  .)٥("مجنون إال أفاق

إن لكل شيء ((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا تعالى عنه-وعن سهل بن سعد 
 ومن قرأها في ، وإن من قرأها في بيته ليلة لم يدخله الشيطان ثالث ليال،وإن سنام القرآن البقرة ،سناماً

 ،ابن حبان في صحيحهو رواه أبو القاسم الطبراني وأبو حاتم )٦()) لم يدخله الشيطان ثالثة أيامبيته نهاراً
  ".وابن مردويه
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 ).٨٦ص / ٢ج (، وصحيح الترغيب والترهيب )٢٤٠ص  /٦ج ) (١٠٨٠٠ (كتاب عمل اليوم والليلة - سنن  النسائي الكربى - 

3
 .إسناده ضعيف فطر متأخر السماع من أيب إسحاق السبيعي: قال حسني سليم أسد، )٥٣٩ص / ٢ج ) (٣٣٧٥(  سنن الدارمي - 

4
 .رجاله ثقات غري أنه منقطع الشعيب مل يسمع من ابن مسعود: م أسدقال حسني سلي، و)١٣٧ص  / ٩ج ) (٨٦٧٣(، والطرباين يف الكبري )٥٤١ص  / ٢ج ) (٣٣٨٢( سنن الدارمي - 

5
 .إسناده منقطع كسابقه: قال حسني سليم أسد، و)٥٤١ص  / ٢ج ) (٣٣٨٣( سنن الدارمي - 

6
، وقال األلباين يف )٤٦٥ص  / ١٣ج ) (٧٥٥٤(وأبو يعلى يف مسنده ) ١٦٣ص  / ٦ج ) (٥٨٦٤(، والطرباين يف الكبري )٥٩ص  / ٣ج ) (٧٨٠( أخرجه ابن حبان يف صحيحه - 

 .حسن لغريه): ٨٧ص  / ٢ج(صحيح الترغيب والترهيب 



 ٣

إن لكل شيء سناماً، وإن سنام القرآن (( :ألولىالحديث أيضاً فيه ضعف في اإلسناد، ولكن الجملة اوهذا 
 ورد فيه أيضاً روايات أخرى ضعيفة عن ابن مسعود وعن ثالثة من الصحابة أو أربعة، وكلها ال ))البقرة

 من الروايات، وهذه الروايات اتقوى بغيرهت أن هذه الجملة يولكن بعض أهل العلم يريخلو من ضعف، 
ترتقي  )) البقرةن سنام القرآنإإن لكل شيء سناماً و((: رون أن هذه الجملةالضعيفة يقوي بعضها بعضاً، في

  .إلى مرتبة الحسن

-بعث رسول اهللا : " قال-رضي اهللا تعالى عنه-وقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة "

 على فأتى ، القرآن فاستقرأ كل رجل منهم ما معه من فاستقرأهم، عددو وهم ذو بعثاً-صلى اهللا عليه وسلم

أمعك ((:  قال، معي كذا وكذا وسورة البقرة: قال))ما معك يا فالن؟((:  فقالرجل منهم من أحدثهم سناً
 واهللا يا رسول اهللا ما : فقال رجل من أشرافهم))فاذهب فأنت أميرهم((:  قال، نعم: فقال))سورة البقرة؟

تعلموا ((: -صلى اهللا عليه وسلم- فقال رسول اهللا ،منعني أن أتعلم سورة البقرة إال خشية أال أقوم بها
 يفوح بريحه  فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكاً،وه وأقرئوهءالقرآن فاقر

 ،هذا لفظ رواية الترمذي )٧()) ومثل من تعمله فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب وكئ على مسك،كل مكان
  ". فاهللا أعلمثم رواه مرسالً ، هذا حديث حسن:ثم قال

  .بط فال تظهر رائحتهيعني ر)) على مسك وكئجراب ((: معنى

نها ال تخلو من ضعف في أقل إ :حال حتى هذه الرواية من الروايات التي يمكن أن يقال عنهاعلى كل و
  .ما فعله هؤالء المختصروناألحوال، وبعض أهل العلم يحسنها، وهذا 

بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة :  قال-رضي اهللا تعالى عنه- بن حضير البخاري عن أسيدوروى "
 ثم قرأ ،ت الفرسنسكف فسكت ، فقرأ فجالت الفرس،تنوفرسه مربوط عنده إذ جالت الفرس فسكت فسك

 فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء ، منها فأشفق أن تصيبه فانصرف وكان ابنه يحيى قريباً،فجالت الفرس
اقرأ يا ابن حضير اقرأ يا ابن ((:  فقال-صلى اهللا عليه وسلم-  فلما أصبح حدث النبي، يراهاحتى ما
انصرفت إليه فرفعت و فرفعت رأسي  فأشفقت يا رسول اهللا أن تطأ يحيى وكان منها قريباً:قال ،))حضير

، ))؟وتدري ما ذاك((:  قال،رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى ال أراها
، )٨())نظر الناس إليها ال تتوارى منهمولو قرأت ألصبحت ي، تلك المالئكة دنت لصوتك((: قال،  ال:قال

  .واهللا أعلم ،وهكذا رواه اإلمام العالم أبو عبيد القاسم بن سالم في كتاب فضائل القرآن

رضي اهللا تعالى -هللا بن بريدة عن أبيه  حدثنا أبو نعيم حدثنا بشر بن مهاجر حدثني عبد ا:قال اإلمام أحمد
تعلموا سورة البقرة فإن أخذها ((:  فسمعته يقول-صلى اهللا عليه وسلم- عند النبي كنت جالساً: قال -عنه

تعلموا سورة البقرة وآل عمران ((:  ثم سكت ساعة ثم قال: قال،))بركة وتركها حسرة وال تستطيعها البطلة
 وإن ،هما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواففإنهما الزهراوان يظالن صاحب

ما :  هل تعرفني؟ فيقول: فيقول له،القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب
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 ).٥٤١: (، وضعفه األلباين يف  ضعيف الترمذي برقم)١٥٦ص  / ٥ج ) (٢٨٧٦ (ما جاء يف فضل سورة البقرة وآية الكرسي:  باب–فضائل القرآن :  أخرجه الترمذي يف كتاب- 

8
  ).٦٤ص  / ١ج ) (١٨٠(والطرباين يف األوسط ) ١٩١٦ص  / ٤ج ) (٤٧٣٠ (باب نزول السكينة واملالئكة عند قراءة القرآن:  باب– فضائل القرآن : أخرجه البخاري يف كتاب- 



 ٤

 وإن كل تاجر من وراء ، أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك: فيقول،أعرفك
 فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج ، وإنك اليوم من وراء كل تجارة،تجارته
 ، بأخذ ولدكما القرآن: فيقال؟ بما كسينا هذا: فيقوالن،ن ال يقوم لهما أهل الدنياي ويكسى والداه حلت،الوقار
  .)٩()) كان أو ترتيالًاً هذَّ فهو في صعود ما دام يقرأ، اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها:ثم يقال

  ". وهذا إسناد حسن على شرط مسلم،وروى ابن ماجه من حديث بشر بن المهاجر بعضه

  :الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد، بسم اهللا الرحمن الرحيم

: -ه وسلمصلى اهللا علي-هذا الحديث في فضل سورة البقرة، أما أوله وهو أن سورة البقرة كما قال النبي ف

-وهو ثابت عن رسول اهللا  فإن هذا له شواهد، ))أخذها بركة وتركها حسرة وال تستطيعها البطلةفإن ((

  .وإن كان هذا الحديث من رواية بشر بن المهاجر، -صلى اهللا عليه وسلم

ره وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قب( (:بعد ذلك وأما بقية الحديث وذلك من قوله
ما قبله له شواهد صحيحة ثابتة من أول الحديث إلى هذا القدر،  فإن لبعضه شواهد، ولكن ))كالرجل الشاحب

ن أخذها إ(( أهل العلم يصحح أول هذا الحديث لذلك فإن بعض -رحمه اهللا-كما سيأتي فيما ذكره ابن كثير 
وان يظالن صاحبهما يوم اإنهما الزهرتعلموا سورة البقرة وآل عمران ف((:  وكذلك ما جاء من قوله،))بركة
 إلى آخره، وأما بقية الحديث فبعض الجمل التي لها شاهد يمكن أن تكون من قبيل ..))ة، كأنهما غمامتانالقيام

  .الحسن لتلك الشواهد

بشر بن الحاصل أن ف روايته رد بقية الحديث، واإلشكال في بشر بن المهاجر، ومن ضععلى كل حال 
 أو كالم كثير، بعضهم يضعفه، وبعضهم يبالغ في هذا، وبعضهم يجعل روايته من قبيل المقبولفيه  المهاجر
  .وصنيع المختصر هنا يدل داللة أكيدة على أنه يحسن الحديث في أقل األحواليوثقه، 

  . البطلة يعني السحرة:))فإن أخذها بركة وتركها حسرة وال تستطيعها البطلة((: قوله

 ال يقدرون أن من تحصن بها فإن السحرة ، أوأي ال يمكنهم حفظها:  يعني))ها البطلةال تستطيع(( ىنومع

  .على إيصال سحرهم إليه

 سراج :يقال المضيء، المقصود باألزهر ))واناتعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهر((: وقوله

  .يزهر أي يضيء

 ،بالباء ))غيابتان((:  وفي بعض األلفاظ)) غيايتانامة كأنهما غمامتان أويظالن صاحبهما يوم القي(( :قوله
 من سحاب أو غبار أو غير  سواء كانكل شيء أظلك فهو غياية :تانيغياال ، وهو السحابوالغمام معروف 

  . أيضاً من هذا المعنىهو : بـ الباء، والغيابتانذلك

  .ضليل في الت أي تصف أجنحتها، وذلك أبلغ))أو فرقان من طير صواف((

  . رواه اإلمام أحمد-رضي اهللا تعالى عنه-ن ذلك حديث أبي أمامة الباهلي فم"
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وذكره احلاكم يف املستدرك ، )١١٨ص  / ٨ج ) (٧٥٤٢(، وأخرجه بتمامه بألفاظ مقاربة الطرباين يف الكبري )٣٦١ص  / ٥ج ) (٢٣٠٩٩( أخرج الشطر األول منه اإلمام أمحد - 

 ).٥٥٣ص  / ١ج ) (٨٠٤ (باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة -كتاب صالة املسافرين وقصرها وأصله يف صحيح مسلم يف) ٧٤٧ص  / ١ج ) (٢٠٥٧(



 ٥

 ،وا القرآن فإنه شافع ألهله يوم القيامةءاقر((:  يقول-صلى اهللا عليه وسلم-سمعت رسول اهللا عنه قال و
 أو ،ن أو كأنهما غيايتا،وا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتانءاقر

وا البقرة فإن أخذها بركة ء اقر: ثم قال،طير صواف يحاجان عن أهلهما يوم القيامةمن كأنهما فرقان 
  . وقد رواه مسلم في الصالة)١٠())وتركها حسرة وال تستطيعها البطلة

 المصطفة : والصوافُّ،القطعة من الشيء:  والفرق،ما أظلك من فوقك:  والغياية،المنيرتان: الزهراوان
 ال تستطيع النفوذ في : وقيل، ومعنى ال تستطيعها أي ال يمكنهم حفظها، السحرة: والبطلة،تضامةالم

  . واهللا أعلم،قارئها

سمعت رسول اهللا :  عنه قالاإلمام أحمد رواه -رضي اهللا تعالى عنه-ومن ذلك حديث النواس بن سمعان 
له الذين كانوا يعملون به تقدمهم سورة يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأه((:  يقول-صلى اهللا عليه وسلم-

 : قال، ثالثة أمثال ما نسيتهن بعد-صلى اهللا عليه وسلم-وضرب لهما رسول اهللا ، ))البقرة وآل عمران

 يحاجان عن  أو كأنهما فرقان من طير صوافّ،كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق((
  ". غريب ورواه مسلم والترمذي وقال حسن)١١())صاحبهما

  . يعني بينهما فاصل:))بينهما شرق((معنى 

فإنهما يأتيان ((:  قال في الذي قبله-صلى اهللا عليه وسلم-وهذا الحديث يفسر الحديث الذي قبله، فإن النبي 
ما المراد بـ أهلهما هل هو مجرد الحفظ إن كان ف :))يحاجان عن أهلهما((:  إلى أن قال..))يوم القيامة

  ا؟محافظاً له

مة وأهله الذين كانوا ن يوم القيايؤتى بالقرآ((: -صلى اهللا عليه وسلم-يفسره قول النبي   إن المقصودبل، ال
ولهذا بقي ا، مويعملون بها م ويفهمون معانيهامهم الذين يحفظونهأصحاب البقرة وآل عمران ف، ))يعملون به
ي عشرة سنة ت اثن-رضي اهللا عنه- يحفظ سورة البقرة، وبقي عمر ثمان سنين -رضي اهللا عنه-ابن عمر 

  .نحر جزوراً ودعا الناس فرحاً واستبشاراً بهذا اإلنجازثم  ،يحفظها

هي أكثر ف؛ ألنها تشتمل على أكثر األحكام، اً صار فقيهعظم في أعينهم؛ ألنهأخذ البقرة ولذلك كان الرجل إذا 
سورة البقرة، فإنه التي في ذه األحكام  عرف هسور القرآن اشتماالً على األحكام وأطول سور القرآن، فمن

أعني مما يحتاج مكررة، التي تذكر في الغالب مور قية األفتكون ب، ايمر به كثير مما يذكر في التفسير بعده
  .إليه في فهم التفسير من جهة األصول، والقواعد وما أشبه ذلك

، كأنهما ظلتان أو غيايتان انتأتيتين ورالساتين هنا سؤال يرد في مثل هذه األحاديث وهو أن هعلى كل حال و
  فة من صفاته، فما المراد بذلك؟ وهو ص-عز وجل-القرآن كالم اهللا ومعلوم أن 

 العمل والتدبر جر سورة البقرة وآل عمران وأ وأجر قراءةثواب:  القرآن أو قل ثواب: أيالمراد بذلك الثواب

ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية وعلم كاإلمام أحمد والبغوي، وهذا الذي ذكره جماعة من أهل ال،  واهللا أعلملهما،
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 ).٥٥٣ص  / ١ج ) (٨٠٤ (باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة -كتاب صالة املسافرين وقصرها  صحيح مسلم يف- 
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صلى اهللا -فضائل القرآن عن رسول اهللا : ، والترمذي يف كتاب)٥٥٤ص  / ١ج ) (٨٠٥ (باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة -كتاب صالة املسافرين وقصرهاخرجه مسلم يف  أ- 

  ).١٦٠ص  / ٥ج ) (٢٨٨٣(ما جاء يف سورة آل عمران :  باب- عليه وسلم
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وكذلك ابن القيم في ، تقريباً صفحة ثالثمائة وسبعة وتسعين  في المجلد الخامس من الفتاوى في-رحمه اهللا-
ذكره  ، الترمذي قبلهم ذكرهكذلكو من الجزء الثاني في المختصر،  تقريباًمختصر الصواعق صفحة أربعمائة

  .السننفي 

مثل المؤمن الذي يقرأ (( :- الصحيحينفي كما -صلى اهللا عليه وسلم– قوله األحاديث األخرى مثلكذلك 
بد   فال،)١٢())ي يقرأ القرآن ويعمل به كاألترجةالمؤمن الذ(( :البخاري لفظي ، جاء ف))القرآن مثل األترجة
  .مجرد القراءة ال تكفيأي أن من العمل بالقرآن 

جاء في بعض الروايات الثابتة في  ))الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة(( :وكذلك الحديث اآلخر
 المالئكة، مع يعني )١٣())وهو يحفظه مع السفرة الكرام البررةمثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ((: الصحيح

رد قراءة،  يقرأ مجوليس مجرد أنإذا كان يحفظ فيكون بهذه المنزلة  سفراء بين اهللا وخلقه، : أيالسفرةو
 أن حفظه ، أي في الحفظتعتعت ييعني )١٤())وهو عليه شاق له أجران والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه((: قولهو

  .فيه ضعف

حتمل أن يكون على ظاهره، ي أخرى إذ مسألة يهف )١٥())يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا(( :حديث بالنسبة لوأما
 يكون ال ف مع القرآن ألن الفقه يكون بالعلم بالسنة؛))مهم بالسنةأعل(( :والمقصود به األحفظ؛ ألنه قال بعده

  .هر هذا يدل على أن المقصود الحفظفقيهاً ما لم يعلم بالسنة، فظا

 حفظ  ذكر ابن عمر أنه يكون فقيهاً، كما سبق في أيهمفي ذلك الحين أقرَأ وهو أن يكون ويحتمل معنى آخر

 قتل سبعون من القراء في بئر :كأن يقال-  القراء في ذلك الوقت: قيلولذلك إذافي ثمان سنين، سورة البقرة 
 تجد الواحد يحفظ  اآلن،ما كانوا مثلنا حفاظ أو كثيري القراءة فقط، فهم مجرد وليسوا الء علماءؤ فه-معونة

بهم المقصود  -وكان القراء هم أهل مجلسه- دخل القراء على عمر: قول القائليحفظ، فما ئاً موال يفهم شي
 المقصود به أهل العلمإن  فقراؤها  هذه األمةمنافقي آلثار بأن أكثروكذلك ما ورد من بعض االعلماء، 

  .طالب العلمو

واتَّقُواْ يوما تُرجعون { : لكن قوله تعالى فيه، وهي من أوائل ما نزل بها،والبقرة جميعها مدنية بال خالف"
  ". إنها آخر ما نزل من القرآن: يقال،يةاآل ]قرةسورة الب) ٢٨١([ }ِفيِه ِإلَى اللِّه

 وهي أول سورة نزلت في المدينة، ، غير واحد اإلجماعوهذا نقل عليه ال شك أنها سورة مدنية، سورة البقرة
  .لكنها لم تنزل جملةً
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 - صالة املسافرين وقصرها: ، ومسلم يف كتاب)١٩٢٨ص / ٤ج ) (٤٧٧٢ (إمث من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به: ب با–فضائل القرآن :  أخرجه البخاري يف كتاب- 

 .واللفظ للبخاري) ٥٤٩ص  / ١ج ) (٧٩٧ ( فضيلة حافظ القرآن:باب

13
فضل املاهر بالقرآن والذي :  باب– صالة املسافرين وقصرها:  كتاب، ومسلم يف)١٨٨٢ص  / ٤ج ) (٤٦٥٣(بس تفسري سورة ع: باب -التفسري :  أخرجه البخاري يف كتاب- 

  .واللفظ للبخاري) ٥٤٩ص / ١ج ) (٧٩٨ ( فيهيتتعتع
14
 فضل املاهر بالقرآن والذي:  باب– صالة املسافرين وقصرها: ، ومسلم يف كتاب)١٨٨٢ص  / ٤ج ) (٤٦٥٣(بس تفسري سورة ع: باب -التفسري :  أخرجه البخاري يف كتاب- 

  .واللفظ ملسلم) ٥٤٩ص / ١ج ) (٧٩٨ ( فيهتتعتعي
15
  ).٤٦٥ص  / ١ج ) (٦٧٣ ( من أحق باإلمامة:باب – املساجد ومواضع الصالة:  أخرجه مسلم يف كتاب- 
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ن على وهنا ابن كثير يشير إلى أن بعضها قد تأخر نزوله فهي نزلت مفرقةً، ولذلك فإن آخر ما نزل من القرآ
واتَّقُواْ يوما تُرجعون {: قوله تعالى و الرباآيات-التي في آخر سورة البقرة  اآليات اعلى الراجح أنه اإلطالق

آية الدين فال شك أنها في الترتيب هي آخر هذه  آخر ما نزل نإ :من قاللذلك ف وآية الدين، و}ِفيِه ِإلَى اللِّه
بمعنى أنها نزلت مجتمعة أعني هذه  ،ن هذا آخر ما نزل من القرآنإ :يقالفيصح أن اآليات نزوالً بالترتيب، 

 مع أن سورة البقرة هي أول  كل ذلك،هذا أقوى ما قيل في آخر ما نزل مطلقاً البقرة، وآخر التي في اآليات
  . سورة براءة ولم تنزل كاملة هيسورة نزلت في المدينة، لكن آخر ما نزل من السور

 سورة المائدة  أنالسور مشتملة على األحكام سورة المائدة، لهذا تجدون في بعض الرواياتوآخر ما نزل من 

إذ  براءة، ة وليس جميع سوربراءة آخر ما نزل من السوروسورة المعنى في األحكام، و آخر ما نزل، هي
ها نزلت في  وجملة كبيرة من-رضي اهللا تعالى عنه-معلوم أن صدرها نزل عام تسع في حجة أبي بكر من ال

  .غزوة تبوكمن  -صلى اهللا عليه وسلم-مرجع النبي 

 وكان خالد ، وكذلك آيات الربا من آخر ما نزل،ويحتمل أن تكون منها  إنها آخر ما نزل من القرآن:يقال"
  ".بن معدان يسمي البقرة فسطاط القرآنا

حيث ذكرنا على أسماء السورة، خالد يسمي هذه السورة بسورة الفسطاط، وسبق الكالم على هذا في الكالم 
جاء حديث حيث  -صلى اهللا عليه وسلم- بعض هذا ال يثبت عن النبي ، وإن كانلها نحو سبعة أسماء

  . هذا من كالم التابعين الصحيح أنموضوع في تسميتها بفسطاط القرآن، لكن

بغيره، فيكون قيل لها الفسطاط هو ما يحيط ، ويطلق على المدينة، وعلى كل فطاط يطلق على الخيمةالفسو
كثر اشتملت على أحكام لم تشتمل عليها سورة مثلها، فهي أحيث ربما إلحاطتها بكثيٍر من األحكام،  ذلك

على كل حال فسطاط ووربما يكون لعظمها وفضلها ومنزلتها وما أشبه ذلك، السور اشتماالً على األحكام، 
  .القرآن تشتمل على أحكام كثيرة

 آياتها مائتان :ون وقال العاد، وألف نهي، وألف أمر، وهي مشتملة على ألف خبر:قال بعض العلماء"
 وحروفها خمسة ، وكلماتها ستة آالف كلمة ومائتان وإحدى وعشرون كلمة،وثمانون وسبع آيات

  ". فاهللا أعلم، وخمسمائة حرفوعشرون ألفاً

ف، سبب هذا الخال عدد حروفها، وذكرناكلماتها، وفي وذكر الخالف في عدد  وهذا أيضاً سبق الكالم عليه
رف وجهه؛ ألن ذلك إنما يكون وأشرت إليه في أول هذه الدروس، فعلى كل حال األمر في هذا سهل إذا ع

وأن مرجع ذلك ، بسبب ما ذكرت من األمور التي توجب هذا التفاوت، سواء في عد اآليات أو في عد السور
رجع إلى طريقة العد، هل يعد الحرف المرسوم وإن لم ينطق به، إلى القراءة في بعض نواحيه، ومنه ما ي

ما ينطق به وال يكتب من الحروف في الرسم هل  حرفاً واحداً أو حرفين، وكذلكوهل يعد الحرف المشدد 
  ؟ما يعد و أيعد

 وقال ،نزلت بالمدينة سورة البقرة: -مارضي اهللا تعالى عنه- قال ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس"
 ،نزلت بالمدينة سورة البقرة: قال -مارضي اهللا تعالى عنه-يف عن مجاهد عن عبد اهللا بن الزبير خص
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من حديث شعبة ابن مردويه وروى ، وهكذا قال غير واحد من األئمة والعلماء والمفسرين وال خالف فيه
  .-رضي اهللا تعالى عنه-د ثعن عقيل بن طلحة عن عتبة بن مر

  .لميسجم الطبراني الكبير عتبة بن فرقد، صحابي و هكذا في معهد، ثبن مرا بن فرقد وليس ةالظاهر أنه عتب

:  فقال في أصحابه تأخراً-صلى اهللا عليه وسلم-رأى النبي  :-رضي اهللا تعالى عنه-عن عتبة بن فرقد 

  ". وأظن هذا كان يوم حنين يوم ولوا مدبرين)١٦())يا أصحاب سورة البقرة((

صلى اهللا -من حديث العباس لما أمره النبي وجاء هذا في صحيح مسلم وفي غيره وم حنين، أي نعم، كان ي
 في قصته المعروفة لما -من بني عبد الدار- العبدري ، وجاء أيضاً من حديث شيبةهم أن يدعو-عليه وسلم

ن الحارث ابن وكذلك جاء من حديث أبي سفيان ب، -صلى اهللا عليه وسلم-خرج وهو يريد أن ينتقم من النبي 
 فيها ضعف، لكن  التيفي بعض الروايات  وكذلك أيضاً جاء عن غيره،-صلى اهللا عليه وسلم-عم النبي 

يا ((: أمر العباس أن يدعوهم لما انهزموا في يوم حنين -صلى اهللا عليه وسلم-على كل حال ال شك أن النبي 
  المقصود بهمأصحاب السمرةو، )١٧()) يا أصحاب السمرة، يا أصحاب سورة البقرةأوأصحاب الشجرة، 

لَقَد رِضي اللَّه عِن { تحت الشجرة -صلى اهللا عليه وسلم- يعني الذين بايعوا النبي ،أصحاب الشجرة
صلى اهللا عليه -بايعوا النبي ، صلح الحديبيةفي ، ]سورة الفتح) ١٨([} الْمْؤِمِنين ِإذْ يباِيعونَك تَحتَ الشَّجرِة

على كل حال جاء هذا ، و أال يفروا علىوالمشهور والراجح أنهم بايعوه على الموت، :بعضهم يقولف، -وسلم
  . غير ذلكوفي عدد من األحاديث كما سبق، منها ما هو مرسل، ومنها ما ه

 يعني أهل بيعة ))يا أصحاب الشجرة((:  أمر العباس فناداهم،وأظن هذا كان يوم حنين يوم ولوا مدبرين"
 وكذلك ، فجعلوا يقبلون من كل وجه، لينشطهم بذلك؛))يا أصحاب سورة البقرة((:  وفي رواية،الرضوان

 فجعل المهاجرون ، جعل الصحابة يفرون لكثافة جيش بني حنيفة،يوم اليمامة مع أصحاب مسيلمة
رضي اهللا عن أصحاب رسول اهللا - حتى فتح اهللا عليهم ، يا أصحاب سورة البقرة:واألنصار يتنادون

  ".-جمعينأ

 فلما حصلت ، وكان هؤالء األعراب في أول الجيش،يوم اليمامة كان جيش المسلمين فيه أعراب كثير
صلى اهللا عليه - فجمع أصحاب النبي -رضي اهللا عنه- فقام خالد بن الوليد ،المواجهة تضعضعوا وانهزموا

 هذا ،حاب سورة البقرة وكان شعارهم يا أص، الجيش فجعلهم في مقدم، ومن حضر من أهل بدر-وسلم
وكان  ، مقتلة كبيرة-صلى اهللا عليه وسلم- وقتل في أصحاب النبي ،الناس  فثبتوا واشتد،الشعار يوم اليمامة

 فثبتوا ذلك الثبات ، كما في الصحيحين-رضي اهللا عنه-عمر  ذلكب لما أشار  جمع القرآناً في سببذلك
  . عليهم-عز وجل- وفتح اهللا ،العظيم

 وهو ثابت بإسناد صحيح عند عبد -رضي اهللا تعالى عنه- جاء عن عروة بن الزبير  هذاعلى كل حال
  . يعني في يوم اليمامة،في المصنف وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور ورزاقلا
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  . وهو ضعيف قتيبةرواه الطرباين وفيه علي بن: ، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد)٣٢٨( أخرجه الطرباين يف الكبري - 
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  ).٥٨٨٨(، وصححه األلباين يف املشكاة )٥٢٣ص / ١٥ج ) (٧٠٤٩(وابن حبان ) ٢٠٧ص  / ١ج ) (١٧٧٥(د  أخرجه أمح- 
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الْغَيِب ويِقيمون الَِّذين يْؤِمنُون ِب* ذَِلك الِْكتَاب ال ريب ِفيِه هدى ِللْمتَِّقين* الم{ :بسم اهللا الرحمن الرحيم"
نِفقُوني مقْنَاهزا رِممالة والص *وِقنُوني مِة هِباآلخرو ِلكقَب ا ُأنِْزَل ِمنمو كا ُأنِْزَل ِإلَيِبم ْؤِمنُوني الَِّذينو *

ونفِْلحالْم مه لَِئكُأوو ِهمبر ى ِمندلَى هع لَِئكالبقرةرة سو) ٥-١([ }ُأو[.  

  ".هي مما استأثر اهللا بعلمه، الحروف المقطعة التي في أوائل السور }الم{

موضوعها على  كالكالم ئل كثيرة تتعلق بالسورةاذكرنا مس أننا على كل حال تذكرون في درس الجمعة
ر كلمة في  آخر حرف أو آخ،يعني أواخر اآليات واصل اآليةف وربما حتى ،هاتاقشنومقصودها والقضايا التي 

 يجمع الفاتحةنما يب) دبرنقم ل( إنها تجمع بكلمتين :قلناو ،الشعرفي قوافي ال مثل ،اآلية تنتهي بأي أحرف
 يعني ، يجعل ذلك لجميع سور القرآن منعلماء منهمالف، ربدنلقم  فالبقرة، النونالميم و همان احرففواصلها 

بكلمتين أو نحو هذا، فهذه الحروف  معها بجملة أو بكلمة أو ويج، الحروف التي تنتهي فيها لهاكل سورة يذكر
  .)دبرنقم ل( التي تنتهي فيها الفواصل في هذه السورة مجموعة بـ

قاربت  ن الدعاوىإ: قلنا و، فيها النسخى ودعاو،منها قضايا النسخ في هذه السورةأخرى أشياء ذكرنا كذلك 
  .في البقرة وفي غير البقرة قليل جداًن ال يثبت منها إال ال لك، وعشريناًأو بلغت ست

  ".-م أجمعينرضي اهللا تعالى عنه-عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود روي ذلك "

،  وعشرين قوالًةًبعضهم سرد فيها ستف ،أيضاً في ذلك الحين أن الحروف المقطعة فيها أقوال كثيرةا ذكرن
ل اوعند االستقراء يمكن أن ترجع إلى أقو ،ى ثالثين وبعضهم ربما أوصلها إل،وبعضهم يذكر أقل من هذا

ن هذه الحروف المقطعة إ : يعني منهم من يقول،ثالثة أقوال في ذلك الحين ذكرنا أنها ترجع إلىو ،محصورة
 وهذا يدخل تحته ، وإنها عبارة عن رموز،لكلمات أول لجمل  أو،سماء أو أوصافألهي عبارة عن اقتضاب 

 جمعت األقوال ألكثر من  لو،نها اختصار لجملة أو كلمةإ: ولونق يعني من ي، في ذلك أقوال مما قيليةثمان

تجد أن ثمانية منها ترجع إلى أنها عبارة عن رموز وإن اختلفوا في فك أو تفسير أو بيان  سعشرين قوالً
  .على كل حال هذا فيه نظرو ،الرموزبهذه المراد 

 أسماء ، أو للقرآن أو غير ذلك-صلى اهللا عليه وسلم-سم للنبي  إما ا،نها عبارة عن أسماءإ :وبعضهم يقول
  .الحروفهذه يل في تفسير قتحته نحو أربعة أقوال مما يدخل  وهذا وإن اختلفوا فيه لكنه ،أو أوصاف

الفرق بين حروف  ذكرناأن سبق ، وقد  حروف مباني: أو قل،حروف المعجمأي والثالث أنها حروف هجاء 
هذه الحروف هي حروف معجم ليس لها معنى في نفسها بطبيعة الحال إذا   ولكن،عانيالمباني وحروف الم

  .قوالًأربعة عشر   وهذا يرجع إليه نحو،ليس لها معنى في نفسهاأي  ،نها حروف معجمإ :قيل

 فيها لكن ،من أشهر األقوال أنها ليس لها معنى في نفسهاو ، معينشيءلهذه الحروف ترمز المقصود أن 
  منها الكالمونالتي تركب هذا القرآن مكون من هذه الحروفأن  بمعنى ،لى قضية التحدي واإلعجازإشارة إ

  .هفأتوا بمثل

 هي -الحروف المقطعة-في أوائل السور الواردة  إن الحروف :لإن بعض أهل العلم مثل ابن العربي قابل 
 قرآناً آخر من وا فركب،وففهذا فيه إشارة أن القرآن ركب من نصف الحر!! نصف الحروف الهجائية

  .اهللا تعالى أعلم على كل حالو،  ال يخلو من تكلف القولالنصف الباقي، لكن هذا
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على وهي أن  قضيتين تفيد في هذا المعنى نبه على  حيث بعض أهل العلم مثل الشوكانيه فيه ملحظ ذكرلكن
بعض أو  ببعض األلفاظ ااولوا أن يأتو وإن ح،هذا غير معهود في كالم الناس ن لها معنى في نفسهاإ :القول

 فالناس حينما يخاطبون به ال يفهمون ، لكن هذا غير متداول، قلت لها قفي قالت قاف: كقول من قال،األشعار
  .المراد

 فهذه ، وذكروا تحتها معاني كثيرة جداً غريبة عجيبة،األمر اآلخر أنها إذا كانت رموز وتحتاج إلى فك
 وال ، ألنه ال يصل إليها الذهن باالجتهاد؛ من علم في فكها وتفسيرها بهذه الطريقةثارةأالرموز هل عندهم 

قد اختلفوا في فك هذه ووا بها ء فمن أين جا، إطالقاً في هذا-صلى اهللا عليه وسلم-يوجد شيء عن النبي 
  .هذا القول من أقرب هذه األقواللعلَّ فعلى كل حال و فاهللا أعلم، ؟الرموز

  ".فواتح افتتح اهللا بها القرآن هي :، وقيلاء السورهي أسم: وقيل"

بناء على ذلك و ، جماعة من األئمةقال بههذا  ، هي مما استأثر اهللا بعلمه: قال حيث،ي ذكرهذالقول األول ال
القرآن أشياء ال في معنى أنه يوجد ب ،المتشابه المطلق من جهة المعنىبالقرآن ما يعرف في يكون قد وقع 

في تفسير آية  ه وهو وج، وهذا القول مشكل،وال غيره من األمةيعرف معناها  - اهللا عليه وسلمصلى-النبي 
أن  -واهللا تعالى أعلم- واألقرب ،على الوقف هنا ]سورة آل عمران) ٧([ }وما يعلَم تَْأِويلَه ِإالَّ اللّه{آل عمران 

عند  والمراد بها على الوقف، وعن غيره-رضي اهللا عنه- عن ابن عباس الوقف ال شك أنه ثابت صح 

 وما أشبه ذلك مما ال يمكن اإلطالع عليه إال ، حقائق األمور الغيبية وكنهها} يعلَم تَْأِويلَه ِإالَّ اللّهوما{ :قوله
ا  وإنم، ال يوجد في القرآن متشابه مطلق أبداً من جهة المعنى:لك يقالذ ول، فليس المراد به التفسير،بالوحي

 المتشابه : يقال}وما يعلَم تَْأِويلَه ِإالَّ اللّه{ فآية آل عمران على الوقف ،يوجد فيه متشابه مطلق من جهة الكيفية
أخبرنا عن إنما  و،اهللا لم يخاطبنا بألغاز في القرآن، فهنا المطلق على الوقف المراد به حقائق األشياء وكنهها

  .لسان عربي مبينبوأنه  ،تبيان لكل شيء بأنههذا القرآن 

 يكون ، يكون المراد بالتأويل هنا التفسير،}وما يعلَم تَْأِويلَه ِإالَّ اللّه والراِسخُون ِفي الِْعلِْم{ :الوصل بةالقراء
أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون " : وقال، وهو ثابت أيضاً عن ابن عباس،المعنىبالمراد به التفسير 

 اهللا هذا ال يعلمه إال  من أنأن الحروف المتقطعة من المتشابهالقول على هذا   لكن،، فكل هذا صحيح"هتأويل

 لها معنى وفسره فهي : لكن من قال، فيكون معنى ذلك أنه من المتشابه المطلق، بعلمههستأثروإنما هو مما ا
  .ى عند من يثبت لها معن،بالنسبة لمن ال يعرف ذلك من المتشابه النسبي

 وغير ذلك ،}الر{ و}طسم{و }حم{ و}ص{ و}ق{ :فواتح السور كلها: وقال خصيف عن مجاهد أنه قال"
  ".هجاء موضوع

 أنها حروف هجاءب يعني ، هي هجاء موضوع،ل له وكذلك ما لم يمثِّ،بعضها لليعني هذه الفواتح التي مثَّ
  .)...أ، ب، ت، ث (،)أبجد هوز (هجاء

ها يجعل  وحروف المعنى هي التي. وحروف مبني، حروف معنى:ى قسمين تنقسم إل-كما سبق-الحروف 
 ويقصدون ،لكالم اسم وفعل وحرف جاء لمعنىا:  فهم يقولون،من الكالم  القسم الثالث مما يتركبالنحاة

  . تدل على الظرفية وما أشبه ذلك"في"، و  تدل على الغاية"إلى"، فـبحروف المعاني حروف الجر
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 ما دل على  هو والفعل، بزماننفسه ولم يقترنفي  ما دل على معنى هو:  االسم معنىون فيليقوفالنحاة 
 وإنما ،ن بزمانرلم يدل على معنى في نفسه ولم يقتهو ما  : في نفسه واقترن بزمان والحرف يقولونىمعن

 ولها معنى في  تدل على الظرفية"في " إن:قالف  عليهم فيه شيخ اإلسالمهذا ردكالمهم  و،هي للربط والوصل
  . واألمر في هذا سهل، شيخ اإلسالمهما قصدغير خر ئاً آيقصدون شي، مع أنهم إلى آخره... نفسها

في معنى  ليس لها قطعاً -حروف المعجم-حروف الهجاء  و:هجاءحروف  :قوله هنا الشاهد فعلى كل حال
  تدل على،حرف جر لها داللة :قول عنهان حينما تكون من حروف المعاني "الباء"، فـ نفسها باالتفاق

بت لما ترك وإنما ،الباء ليس لها معنى في نفسها إطالقاًه هذف "بئر" :قول مثالًن حينما لكن ،المالصقةوالمقاربة 
 ؛ي نفسها فمعنىيس لها نها لى ذلك أمعنفن هذه حروف تهجي إ:  فمن يقول،مع غيرها صارت تمثل كلمة

  .المراد واهللا أعلمهو هذا و ،ا معنى في نفسها أن حروف التهجي لهيألنه ال أحد يدع

  .جع إلى األقوال الثالثة األصليةر يمكن أن تُ،ل من القليلقأ إال هناالتي ما ذكر منها  و،رةتثوهذه األقوال المن

 بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ىناستغ،  هي حروف من حروف المعجم:وقال بعض أهل العربية"
  ".ي هي تتمة الثمانية والعشرين حرفاًذكر بواقيها الت

 "الم ألف" على أنن و وعشرة تسع:يقولف ، وبعضهم يزيد حرفاً،بناء على أن الحروف العربية تبلغ هذا العدد

  .حرف

 فيستغنى بذكر ، أي في حروف المعجم الثمانية والعشرين" ب ت ثأ"ابني يكتب في : كما يقول القائل"
  ". جريربعضها عن مجموعها حكاه ابن

 ، ولذلكإلى آخره..."هوز حطي بجدأ: " يجعلها وبعضهم"ث ت بأ " : يجعلهاطريقة ترتيب الحروف بعضهم

أنه ترك بعض   ظانظنيف " ب ت ثأ" معروفترتيب الال والمعاجم أحياناً ما تجدها على كتب القواميس
  .بفيها على الطريقة األخرى في الترتي وإنما سار  وهو ما تركها،الكلمات

  ". مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها أربعة عشر حرفاً:قلت"

السور من بالحروف المقطعة هي دئت ب وعامة هذه السور التي ،هي طبعاً جاءت في تسع وعشرين سورة
 من السور ي إنما ه التي بدئت بالحروف المقطعةعامة السور  لكن،آل عمرانوالمدنية مثل البقرة ف ،المكية
  .المكية

ومن غير حذف  "مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها أربعة عشر حرفاً" :يقول
  . وسبعين حرفاًيةتبلغ ثمان المكرر

  "".نص حكيم قاطع له سر":  يجمعها قولك" ل م ص ر ك هـ ي ع ط س ح ق ن أ"وهي "

، "نور حق كرهيسطع لم أ ": مثل أخرىجمٍلها جمعتأن يمكن و ":نص حكيم قاطع له سر" :يجمعها قولك
  ."طرق سمعك النصيحة ":أسهلها من وبعضهم يركب غير هذا من الجمل

  ". والمذكور منها أشرف من المتروك،وهي نصف الحروف عدداً"

   معنى أشرف من المتروك؟ما:  والمذكور منها أشرف من المتروك،نصف الحروف عدداً
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أشرف هذه فلمذكور هو األشرف دائماً، وف استعالء وحروف استفال، فنجد أن ا إلى حرالحروف تنقسم
  . في نصف الحروف الهجائيةة المذكوريالحروف ه

 وهذه الحروف األربعة عشر مشتملة على أصناف : قال الزمخشري،وبيان ذلك من صناعة التصريف"
 ومن ، ومن المطبقة والمفتوحة، يعني من المهموسة والمجهورة ومن الرخوة والشديدة،أجناس الحروف

  ". ومن حروف القلقلة،المستعلية والمنخفضة

  .ليست النصفأقل من النصف والمذكور في أوائل السور منها حروفها خمسة، ولقلقلة بالنسبة ل

 وهذه األجناس المعدودة مكثورة "فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته": وقد سردها مفصلة ثم قال"
  ". منهابالمذكورة

 المقطعةالحروف   فية منها المذكور"الزاي" و"الصاد" و"السين" حروف ةير ثالثف الص أخرى مثل أشياءهناك

منها ، المذكور وكذلك الحروف اللينة ثالثة، ذكرها الزمخشريما و، "الصاد" و"السين" في أوائل السور هي
  ."الياء" و"األلف"اثنان 

 "قت في كل شيء حكمتهدفسبحان الذي : كالم الزمخشريب  ثم جاء:قد سردها مفصلةو: يقول ابن كثير

؟ أليست مكثورة بالمذكورة منها: ما معنى قول الزمخشري : منهاةوهذه األجناس المعدودة مكثورة بالمذكور
  ؟ فكيف صارت هي مكثورة،النصفإنها :  كما قال هوهذه األحرف المذكورة

هي أي  ،ستعماالً هي الحروف المذكورة في أوائل السوررراً قي القرآن واك األكثر تالمقصود بذلك هو أن
فالحروف ، ورد في القرآنمرة كم عدوا كل حرف   وقد،جميع القرآن أكثر ما يتكرر في تركيب الكالم في

يعني الحروف  نها مكثورةإ :المراد بقولههو هذا و ،المذكورة في أوائل السور هي األكثر استعماالً في القرآن
  .رة بالمذكورةالمتروكة مكثو

  ".ه ينزل منزلة كلهوقد علمت أن معظم الشيء وجلَّ"

 المقطعة في أوائل هذه الحروفن إ :تقول أنت: قالو  معترضلائسفي حالة ما إذا أتى معنى هذه العبارة أنه 
إن :  الهجائية الثمانية والعشرين، وتقولالقرآن مركب من الحروفو ، هي نصف الحروف الهجائيةالسور
 من  مركباًبمثل هذا القرآني أحد للتحدي من أن تأتترمز ف المقطعة ليس لها معنى في نفسها ولكنها الحرو

أغلب ما ركب منه الكالم إن : يقالف،  في القرآنتوردمن الحروف التي  النصف الباقي ، فأينهذه الحروف
نه بأنه الكل أو الجميع أو  الشيء منه يمكن أن يعبر ع جلُّوما كان، هو النصف المذكور في أوائل السور

 وآله وصحبه أجمعين، والحمد هللا رب ، واهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم على نبينا محمدذلك من باب التغليبنحو 
  .العالمين
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )١(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير 

  بين يدي سورة البقرة وتفسير اآلية األولى منها

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

   .الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  :- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 

  .ر سورة البقرةتفسي

 أن رسول اهللا -رضي اهللا تعالى عنه-في مسند أحمد وصحيح مسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة "
 فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ال يدخله ال تجعلوا بيوتكم قبوراً((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-

  ".حسن صحيح:  وقال الترمذي)١())الشيطان

 أن ذلك يحصل -لمجهوللبناء المع – هذا القدر قد يفهم من ))يت الذي تقرأ فيه سورة البقرةالب(( :هناقوله ف
إنسان يقرأ في بيته أو عن طريق التسجيل فإن الشيطان يفر من هذا   سواء كان عن طريق،بمجرد القراءة

تهم سورة والناس في بيفضل أن يقرأ األكمل واأل ف، الناس بها-عز وجل-هللا  اة تعبداءشك أن القر وال، البيت
ر من الناس خاصة الذين يعانون من أشياء ي فكث؛ ال يمنع:يقالفبالتسجيل أيضاً  ذلك  حصل إذا ولكن،البقرة

 فإذا وضع التسجيل فإنه يكون مؤثراً في طرد ،سورة البقرةلقراءة  كل يوم غرف قد ال نت:في بيوتهم يقولون
  . وأثر ذلك مشاهد،الشيطان

سرير   ويجلس تحت من دورة المياه يخرج،في بيتهم فأر كبيريوجد :  النساء تقولىحدإ ل أيام اتصلتبق
 غرفة وهذه الساعة تغطت جدران : تقول،لم نجد له أثراًونا له السم فأكل منه ثم اختفى ضع فو: تقول،النوم

  وال يوجد،أصالً مدخلله ال يوجد و، مثله ما رأيت وس األصابعءعلى قدر ر  الحجمكبيرنوم بذباب كثير ال

  . أو نحو ذلكزريبة  ولسنا في مكان،رير وال كبي في بيتنا أصالً ال صغذباب من قبل

إن  : فاتصلت عند العصر تقول،ي سورة البقرةئفتحي النوافذ واقرا، وجلسي اآلن في نفس الغرفةا: فقلت لها
  .بعد ما انتهيت من السورة خرج بالذبا

 يقرأ اً شريطلغَّيشوكان ، ه مسكان في حيث أو شبه مغمي عليه يهكان مغمى عل اًشخص زلت أذكر وال
،  ويصرعههالشيطان الذي يؤذي أنه يرىمفاده يتكلم بكالم و ،يبكي وهو نائمكان هذا الشخص سورة البقرة و

  . المكاناال تغادرو: هو يقول ألصحابه، وحاول الدخول وال يستطيعي يراه يدور على البيت كان

                                     
1
لترمذي يف  كتاب فضائل القرآن عـن  ، وا)٥٣٩ص  / ١ج ) (٧٨٠( باب استحباب صالة النافلة يف بيته وجوازها يف املسجد         -أخرجه مسلم يف كتاب صالة املسافرين وقصرها         - 

، وصححه األلباين يف تلخيص أحكام )٣٨٨ص  /٢ج ) (٩٠٣٠(، وأمحد )١٥٧ص  / ٥ج ) (٢٨٧٧( باب ما جاء يف فضل سورة البقرة وآية الكرسي -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ).٨٦ص  / ١ج(اجلنائز 



 ٢

 ويحاول مد يده وهو نائم ويبكي يتكلم  الرجل، وكانيحاول أن يدخل ويدور على السور ان الشيطلقد كان

وهو مغيب كل ذلك بأسمائهم ني، وكان يسميهم عني انتظرو ا تذهبوال: ن يقولا وك، يمسك يد أحدهميريد أن
  .عقله عن

  . تدل عليههد نرى شوا أن ما يحتاج، والحمد هللا، حال عندنا الحديث، وعلى كلهذا شيء رأيته

إن الشيطان يفر من البيت يسمع فيه سورة ":  قال-رضي اهللا تعالى عنه-عن عبد اهللا يعني ابن مسعود "
صحيح اإلسناد ولم : ثم قال، رواه النسائي في اليوم والليلة وأخرجه الحاكم في مستدركهو )٢("البقرة
جاهيخر."  

 في هذا المعنى وغير هذه  كلهام الرفع، فهذه األحاديثعلى كل حال مثل هذا ال يقال من جهة الرأي فله حك
  .األحاديث

واردة في هذا الباب فيها ، وعدد من األحاديث الث مثل أثر ابن مسعود هذا فيه ضعفهذه األحاديبعض 
  . وبعضها ربما يكون دون ذلك، واهللا أعلم،رتقي إلى مرتبة الحسنفتبالشواهد  لكن بعضها ينجبرضعف، 

ما من بيت تقرأ فيه سورة ": قال -رضي اهللا تعالى عنه-ي في مسنده عن ابن مسعود وروى الدارم"
  ".)٣("البقرة إال خرج منه الشيطان وله ضراط

هذا مع غيره من قبيل الحسن، يعني  لكن بعض أهل العلم يجعلوهذا أيضاً من الروايات التي فيها ضعف، 
  .أنه يتقوى بغيره، ولذلك خرجوه في هذا الكتاب

 أن الشيطان ال يمكن أن يبقى في بيٍت تقرأ فيه  هوالقدر الثابتلى كل حال يبقى أن أساس المعنى أو عو
  .سورة البقرة

من قرأ عشر آيات ": -رضي اهللا تعالى عنه-قال عبد اهللا بن مسعود :  من طريق الشعبي قال أيضاًيورو"
 أربع من أولها وآية الكرسي وآيتان بعدها ،من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة

ن على أقر وال ي،لم يقربه وال أهله يومئذ شيطان وال شيء يكرهه": وفي رواية، )٤("وثالث آيات من آخرها
  .)٥("مجنون إال أفاق

إن لكل شيء ((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا تعالى عنه-وعن سهل بن سعد 
 ومن قرأها في ، وإن من قرأها في بيته ليلة لم يدخله الشيطان ثالث ليال،وإن سنام القرآن البقرة ،سناماً

 ،ابن حبان في صحيحهو رواه أبو القاسم الطبراني وأبو حاتم )٦()) لم يدخله الشيطان ثالثة أيامبيته نهاراً
  ".وابن مردويه
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 ).٨٦ص / ٢ج (، وصحيح الترغيب والترهيب )٢٤٠ص  /٦ج ) (١٠٨٠٠ (كتاب عمل اليوم والليلة - سنن  النسائي الكربى - 

3
 .إسناده ضعيف فطر متأخر السماع من أيب إسحاق السبيعي: قال حسني سليم أسد، )٥٣٩ص / ٢ج ) (٣٣٧٥(  سنن الدارمي - 

4
 .رجاله ثقات غري أنه منقطع الشعيب مل يسمع من ابن مسعود: م أسدقال حسني سلي، و)١٣٧ص  / ٩ج ) (٨٦٧٣(، والطرباين يف الكبري )٥٤١ص  / ٢ج ) (٣٣٨٢( سنن الدارمي - 

5
 .إسناده منقطع كسابقه: قال حسني سليم أسد، و)٥٤١ص  / ٢ج ) (٣٣٨٣( سنن الدارمي - 

6
، وقال األلباين يف )٤٦٥ص  / ١٣ج ) (٧٥٥٤(وأبو يعلى يف مسنده ) ١٦٣ص  / ٦ج ) (٥٨٦٤(، والطرباين يف الكبري )٥٩ص  / ٣ج ) (٧٨٠( أخرجه ابن حبان يف صحيحه - 

 .حسن لغريه): ٨٧ص  / ٢ج(صحيح الترغيب والترهيب 



 ٣

إن لكل شيء سناماً، وإن سنام القرآن (( :ألولىالحديث أيضاً فيه ضعف في اإلسناد، ولكن الجملة اوهذا 
 ورد فيه أيضاً روايات أخرى ضعيفة عن ابن مسعود وعن ثالثة من الصحابة أو أربعة، وكلها ال ))البقرة

 من الروايات، وهذه الروايات اتقوى بغيرهت أن هذه الجملة يولكن بعض أهل العلم يريخلو من ضعف، 
ترتقي  )) البقرةن سنام القرآنإإن لكل شيء سناماً و((: رون أن هذه الجملةالضعيفة يقوي بعضها بعضاً، في

  .إلى مرتبة الحسن

-بعث رسول اهللا : " قال-رضي اهللا تعالى عنه-وقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة "

 على فأتى ، القرآن فاستقرأ كل رجل منهم ما معه من فاستقرأهم، عددو وهم ذو بعثاً-صلى اهللا عليه وسلم

أمعك ((:  قال، معي كذا وكذا وسورة البقرة: قال))ما معك يا فالن؟((:  فقالرجل منهم من أحدثهم سناً
 واهللا يا رسول اهللا ما : فقال رجل من أشرافهم))فاذهب فأنت أميرهم((:  قال، نعم: فقال))سورة البقرة؟

تعلموا ((: -صلى اهللا عليه وسلم- فقال رسول اهللا ،منعني أن أتعلم سورة البقرة إال خشية أال أقوم بها
 يفوح بريحه  فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكاً،وه وأقرئوهءالقرآن فاقر

 ،هذا لفظ رواية الترمذي )٧()) ومثل من تعمله فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب وكئ على مسك،كل مكان
  ". فاهللا أعلمثم رواه مرسالً ، هذا حديث حسن:ثم قال

  .بط فال تظهر رائحتهيعني ر)) على مسك وكئجراب ((: معنى

نها ال تخلو من ضعف في أقل إ :حال حتى هذه الرواية من الروايات التي يمكن أن يقال عنهاعلى كل و
  .ما فعله هؤالء المختصروناألحوال، وبعض أهل العلم يحسنها، وهذا 

بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة :  قال-رضي اهللا تعالى عنه- بن حضير البخاري عن أسيدوروى "
 ثم قرأ ،ت الفرسنسكف فسكت ، فقرأ فجالت الفرس،تنوفرسه مربوط عنده إذ جالت الفرس فسكت فسك

 فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء ، منها فأشفق أن تصيبه فانصرف وكان ابنه يحيى قريباً،فجالت الفرس
اقرأ يا ابن حضير اقرأ يا ابن ((:  فقال-صلى اهللا عليه وسلم-  فلما أصبح حدث النبي، يراهاحتى ما
انصرفت إليه فرفعت و فرفعت رأسي  فأشفقت يا رسول اهللا أن تطأ يحيى وكان منها قريباً:قال ،))حضير

، ))؟وتدري ما ذاك((:  قال،رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى ال أراها
، )٨())نظر الناس إليها ال تتوارى منهمولو قرأت ألصبحت ي، تلك المالئكة دنت لصوتك((: قال،  ال:قال

  .واهللا أعلم ،وهكذا رواه اإلمام العالم أبو عبيد القاسم بن سالم في كتاب فضائل القرآن

رضي اهللا تعالى -هللا بن بريدة عن أبيه  حدثنا أبو نعيم حدثنا بشر بن مهاجر حدثني عبد ا:قال اإلمام أحمد
تعلموا سورة البقرة فإن أخذها ((:  فسمعته يقول-صلى اهللا عليه وسلم- عند النبي كنت جالساً: قال -عنه

تعلموا سورة البقرة وآل عمران ((:  ثم سكت ساعة ثم قال: قال،))بركة وتركها حسرة وال تستطيعها البطلة
 وإن ،هما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواففإنهما الزهراوان يظالن صاحب

ما :  هل تعرفني؟ فيقول: فيقول له،القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب
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 ).٥٤١: (، وضعفه األلباين يف  ضعيف الترمذي برقم)١٥٦ص  / ٥ج ) (٢٨٧٦ (ما جاء يف فضل سورة البقرة وآية الكرسي:  باب–فضائل القرآن :  أخرجه الترمذي يف كتاب- 

8
  ).٦٤ص  / ١ج ) (١٨٠(والطرباين يف األوسط ) ١٩١٦ص  / ٤ج ) (٤٧٣٠ (باب نزول السكينة واملالئكة عند قراءة القرآن:  باب– فضائل القرآن : أخرجه البخاري يف كتاب- 



 ٤

 وإن كل تاجر من وراء ، أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك: فيقول،أعرفك
 فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج ، وإنك اليوم من وراء كل تجارة،تجارته
 ، بأخذ ولدكما القرآن: فيقال؟ بما كسينا هذا: فيقوالن،ن ال يقوم لهما أهل الدنياي ويكسى والداه حلت،الوقار
  .)٩()) كان أو ترتيالًاً هذَّ فهو في صعود ما دام يقرأ، اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها:ثم يقال

  ". وهذا إسناد حسن على شرط مسلم،وروى ابن ماجه من حديث بشر بن المهاجر بعضه

  :الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد، بسم اهللا الرحمن الرحيم

: -ه وسلمصلى اهللا علي-هذا الحديث في فضل سورة البقرة، أما أوله وهو أن سورة البقرة كما قال النبي ف

-وهو ثابت عن رسول اهللا  فإن هذا له شواهد، ))أخذها بركة وتركها حسرة وال تستطيعها البطلةفإن ((

  .وإن كان هذا الحديث من رواية بشر بن المهاجر، -صلى اهللا عليه وسلم

ره وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قب( (:بعد ذلك وأما بقية الحديث وذلك من قوله
ما قبله له شواهد صحيحة ثابتة من أول الحديث إلى هذا القدر،  فإن لبعضه شواهد، ولكن ))كالرجل الشاحب

ن أخذها إ(( أهل العلم يصحح أول هذا الحديث لذلك فإن بعض -رحمه اهللا-كما سيأتي فيما ذكره ابن كثير 
وان يظالن صاحبهما يوم اإنهما الزهرتعلموا سورة البقرة وآل عمران ف((:  وكذلك ما جاء من قوله،))بركة
 إلى آخره، وأما بقية الحديث فبعض الجمل التي لها شاهد يمكن أن تكون من قبيل ..))ة، كأنهما غمامتانالقيام

  .الحسن لتلك الشواهد

بشر بن الحاصل أن ف روايته رد بقية الحديث، واإلشكال في بشر بن المهاجر، ومن ضععلى كل حال 
 أو كالم كثير، بعضهم يضعفه، وبعضهم يبالغ في هذا، وبعضهم يجعل روايته من قبيل المقبولفيه  المهاجر
  .وصنيع المختصر هنا يدل داللة أكيدة على أنه يحسن الحديث في أقل األحواليوثقه، 

  . البطلة يعني السحرة:))فإن أخذها بركة وتركها حسرة وال تستطيعها البطلة((: قوله

 ال يقدرون أن من تحصن بها فإن السحرة ، أوأي ال يمكنهم حفظها:  يعني))ها البطلةال تستطيع(( ىنومع

  .على إيصال سحرهم إليه

 سراج :يقال المضيء، المقصود باألزهر ))واناتعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهر((: وقوله

  .يزهر أي يضيء

 ،بالباء ))غيابتان((:  وفي بعض األلفاظ)) غيايتانامة كأنهما غمامتان أويظالن صاحبهما يوم القي(( :قوله
 من سحاب أو غبار أو غير  سواء كانكل شيء أظلك فهو غياية :تانيغياال ، وهو السحابوالغمام معروف 

  . أيضاً من هذا المعنىهو : بـ الباء، والغيابتانذلك

  .ضليل في الت أي تصف أجنحتها، وذلك أبلغ))أو فرقان من طير صواف((

  . رواه اإلمام أحمد-رضي اهللا تعالى عنه-ن ذلك حديث أبي أمامة الباهلي فم"
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وذكره احلاكم يف املستدرك ، )١١٨ص  / ٨ج ) (٧٥٤٢(، وأخرجه بتمامه بألفاظ مقاربة الطرباين يف الكبري )٣٦١ص  / ٥ج ) (٢٣٠٩٩( أخرج الشطر األول منه اإلمام أمحد - 

 ).٥٥٣ص  / ١ج ) (٨٠٤ (باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة -كتاب صالة املسافرين وقصرها وأصله يف صحيح مسلم يف) ٧٤٧ص  / ١ج ) (٢٠٥٧(



 ٥

 ،وا القرآن فإنه شافع ألهله يوم القيامةءاقر((:  يقول-صلى اهللا عليه وسلم-سمعت رسول اهللا عنه قال و
 أو ،ن أو كأنهما غيايتا،وا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتانءاقر

وا البقرة فإن أخذها بركة ء اقر: ثم قال،طير صواف يحاجان عن أهلهما يوم القيامةمن كأنهما فرقان 
  . وقد رواه مسلم في الصالة)١٠())وتركها حسرة وال تستطيعها البطلة

 المصطفة : والصوافُّ،القطعة من الشيء:  والفرق،ما أظلك من فوقك:  والغياية،المنيرتان: الزهراوان
 ال تستطيع النفوذ في : وقيل، ومعنى ال تستطيعها أي ال يمكنهم حفظها، السحرة: والبطلة،تضامةالم

  . واهللا أعلم،قارئها

سمعت رسول اهللا :  عنه قالاإلمام أحمد رواه -رضي اهللا تعالى عنه-ومن ذلك حديث النواس بن سمعان 
له الذين كانوا يعملون به تقدمهم سورة يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأه((:  يقول-صلى اهللا عليه وسلم-

 : قال، ثالثة أمثال ما نسيتهن بعد-صلى اهللا عليه وسلم-وضرب لهما رسول اهللا ، ))البقرة وآل عمران

 يحاجان عن  أو كأنهما فرقان من طير صوافّ،كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق((
  ". غريب ورواه مسلم والترمذي وقال حسن)١١())صاحبهما

  . يعني بينهما فاصل:))بينهما شرق((معنى 

فإنهما يأتيان ((:  قال في الذي قبله-صلى اهللا عليه وسلم-وهذا الحديث يفسر الحديث الذي قبله، فإن النبي 
ما المراد بـ أهلهما هل هو مجرد الحفظ إن كان ف :))يحاجان عن أهلهما((:  إلى أن قال..))يوم القيامة

  ا؟محافظاً له

مة وأهله الذين كانوا ن يوم القيايؤتى بالقرآ((: -صلى اهللا عليه وسلم-يفسره قول النبي   إن المقصودبل، ال
ولهذا بقي ا، مويعملون بها م ويفهمون معانيهامهم الذين يحفظونهأصحاب البقرة وآل عمران ف، ))يعملون به
ي عشرة سنة ت اثن-رضي اهللا عنه- يحفظ سورة البقرة، وبقي عمر ثمان سنين -رضي اهللا عنه-ابن عمر 

  .نحر جزوراً ودعا الناس فرحاً واستبشاراً بهذا اإلنجازثم  ،يحفظها

هي أكثر ف؛ ألنها تشتمل على أكثر األحكام، اً صار فقيهعظم في أعينهم؛ ألنهأخذ البقرة ولذلك كان الرجل إذا 
سورة البقرة، فإنه التي في ذه األحكام  عرف هسور القرآن اشتماالً على األحكام وأطول سور القرآن، فمن

أعني مما يحتاج مكررة، التي تذكر في الغالب مور قية األفتكون ب، ايمر به كثير مما يذكر في التفسير بعده
  .إليه في فهم التفسير من جهة األصول، والقواعد وما أشبه ذلك

، كأنهما ظلتان أو غيايتان انتأتيتين ورالساتين هنا سؤال يرد في مثل هذه األحاديث وهو أن هعلى كل حال و
  فة من صفاته، فما المراد بذلك؟ وهو ص-عز وجل-القرآن كالم اهللا ومعلوم أن 

 العمل والتدبر جر سورة البقرة وآل عمران وأ وأجر قراءةثواب:  القرآن أو قل ثواب: أيالمراد بذلك الثواب

ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية وعلم كاإلمام أحمد والبغوي، وهذا الذي ذكره جماعة من أهل ال،  واهللا أعلملهما،
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 ).٥٥٣ص  / ١ج ) (٨٠٤ (باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة -كتاب صالة املسافرين وقصرها  صحيح مسلم يف- 

11
صلى اهللا -فضائل القرآن عن رسول اهللا : ، والترمذي يف كتاب)٥٥٤ص  / ١ج ) (٨٠٥ (باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة -كتاب صالة املسافرين وقصرهاخرجه مسلم يف  أ- 

  ).١٦٠ص  / ٥ج ) (٢٨٨٣(ما جاء يف سورة آل عمران :  باب- عليه وسلم
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وكذلك ابن القيم في ، تقريباً صفحة ثالثمائة وسبعة وتسعين  في المجلد الخامس من الفتاوى في-رحمه اهللا-
ذكره  ، الترمذي قبلهم ذكرهكذلكو من الجزء الثاني في المختصر،  تقريباًمختصر الصواعق صفحة أربعمائة

  .السننفي 

مثل المؤمن الذي يقرأ (( :- الصحيحينفي كما -صلى اهللا عليه وسلم– قوله األحاديث األخرى مثلكذلك 
بد   فال،)١٢())ي يقرأ القرآن ويعمل به كاألترجةالمؤمن الذ(( :البخاري لفظي ، جاء ف))القرآن مثل األترجة
  .مجرد القراءة ال تكفيأي أن من العمل بالقرآن 

جاء في بعض الروايات الثابتة في  ))الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة(( :وكذلك الحديث اآلخر
 المالئكة، مع يعني )١٣())وهو يحفظه مع السفرة الكرام البررةمثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ((: الصحيح

رد قراءة،  يقرأ مجوليس مجرد أنإذا كان يحفظ فيكون بهذه المنزلة  سفراء بين اهللا وخلقه، : أيالسفرةو
 أن حفظه ، أي في الحفظتعتعت ييعني )١٤())وهو عليه شاق له أجران والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه((: قولهو

  .فيه ضعف

حتمل أن يكون على ظاهره، ي أخرى إذ مسألة يهف )١٥())يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا(( :حديث بالنسبة لوأما
 يكون ال ف مع القرآن ألن الفقه يكون بالعلم بالسنة؛))مهم بالسنةأعل(( :والمقصود به األحفظ؛ ألنه قال بعده

  .هر هذا يدل على أن المقصود الحفظفقيهاً ما لم يعلم بالسنة، فظا

 حفظ  ذكر ابن عمر أنه يكون فقيهاً، كما سبق في أيهمفي ذلك الحين أقرَأ وهو أن يكون ويحتمل معنى آخر

 قتل سبعون من القراء في بئر :كأن يقال-  القراء في ذلك الوقت: قيلولذلك إذافي ثمان سنين، سورة البقرة 
 تجد الواحد يحفظ  اآلن،ما كانوا مثلنا حفاظ أو كثيري القراءة فقط، فهم مجرد وليسوا الء علماءؤ فه-معونة

بهم المقصود  -وكان القراء هم أهل مجلسه- دخل القراء على عمر: قول القائليحفظ، فما ئاً موال يفهم شي
 المقصود به أهل العلمإن  فقراؤها  هذه األمةمنافقي آلثار بأن أكثروكذلك ما ورد من بعض االعلماء، 

  .طالب العلمو

واتَّقُواْ يوما تُرجعون { : لكن قوله تعالى فيه، وهي من أوائل ما نزل بها،والبقرة جميعها مدنية بال خالف"
  ". إنها آخر ما نزل من القرآن: يقال،يةاآل ]قرةسورة الب) ٢٨١([ }ِفيِه ِإلَى اللِّه

 وهي أول سورة نزلت في المدينة، ، غير واحد اإلجماعوهذا نقل عليه ال شك أنها سورة مدنية، سورة البقرة
  .لكنها لم تنزل جملةً

                                     
12
 - صالة املسافرين وقصرها: ، ومسلم يف كتاب)١٩٢٨ص / ٤ج ) (٤٧٧٢ (إمث من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به: ب با–فضائل القرآن :  أخرجه البخاري يف كتاب- 

 .واللفظ للبخاري) ٥٤٩ص  / ١ج ) (٧٩٧ ( فضيلة حافظ القرآن:باب

13
فضل املاهر بالقرآن والذي :  باب– صالة املسافرين وقصرها:  كتاب، ومسلم يف)١٨٨٢ص  / ٤ج ) (٤٦٥٣(بس تفسري سورة ع: باب -التفسري :  أخرجه البخاري يف كتاب- 

  .واللفظ للبخاري) ٥٤٩ص / ١ج ) (٧٩٨ ( فيهيتتعتع
14
 فضل املاهر بالقرآن والذي:  باب– صالة املسافرين وقصرها: ، ومسلم يف كتاب)١٨٨٢ص  / ٤ج ) (٤٦٥٣(بس تفسري سورة ع: باب -التفسري :  أخرجه البخاري يف كتاب- 

  .واللفظ ملسلم) ٥٤٩ص / ١ج ) (٧٩٨ ( فيهتتعتعي
15
  ).٤٦٥ص  / ١ج ) (٦٧٣ ( من أحق باإلمامة:باب – املساجد ومواضع الصالة:  أخرجه مسلم يف كتاب- 
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ن على وهنا ابن كثير يشير إلى أن بعضها قد تأخر نزوله فهي نزلت مفرقةً، ولذلك فإن آخر ما نزل من القرآ
واتَّقُواْ يوما تُرجعون {: قوله تعالى و الرباآيات-التي في آخر سورة البقرة  اآليات اعلى الراجح أنه اإلطالق

آية الدين فال شك أنها في الترتيب هي آخر هذه  آخر ما نزل نإ :من قاللذلك ف وآية الدين، و}ِفيِه ِإلَى اللِّه
بمعنى أنها نزلت مجتمعة أعني هذه  ،ن هذا آخر ما نزل من القرآنإ :يقالفيصح أن اآليات نزوالً بالترتيب، 

 مع أن سورة البقرة هي أول  كل ذلك،هذا أقوى ما قيل في آخر ما نزل مطلقاً البقرة، وآخر التي في اآليات
  . سورة براءة ولم تنزل كاملة هيسورة نزلت في المدينة، لكن آخر ما نزل من السور

 سورة المائدة  أنالسور مشتملة على األحكام سورة المائدة، لهذا تجدون في بعض الرواياتوآخر ما نزل من 

إذ  براءة، ة وليس جميع سوربراءة آخر ما نزل من السوروسورة المعنى في األحكام، و آخر ما نزل، هي
ها نزلت في  وجملة كبيرة من-رضي اهللا تعالى عنه-معلوم أن صدرها نزل عام تسع في حجة أبي بكر من ال

  .غزوة تبوكمن  -صلى اهللا عليه وسلم-مرجع النبي 

 وكان خالد ، وكذلك آيات الربا من آخر ما نزل،ويحتمل أن تكون منها  إنها آخر ما نزل من القرآن:يقال"
  ".بن معدان يسمي البقرة فسطاط القرآنا

حيث ذكرنا على أسماء السورة، خالد يسمي هذه السورة بسورة الفسطاط، وسبق الكالم على هذا في الكالم 
جاء حديث حيث  -صلى اهللا عليه وسلم- بعض هذا ال يثبت عن النبي ، وإن كانلها نحو سبعة أسماء

  . هذا من كالم التابعين الصحيح أنموضوع في تسميتها بفسطاط القرآن، لكن

بغيره، فيكون قيل لها الفسطاط هو ما يحيط ، ويطلق على المدينة، وعلى كل فطاط يطلق على الخيمةالفسو
كثر اشتملت على أحكام لم تشتمل عليها سورة مثلها، فهي أحيث ربما إلحاطتها بكثيٍر من األحكام،  ذلك

على كل حال فسطاط ووربما يكون لعظمها وفضلها ومنزلتها وما أشبه ذلك، السور اشتماالً على األحكام، 
  .القرآن تشتمل على أحكام كثيرة

 آياتها مائتان :ون وقال العاد، وألف نهي، وألف أمر، وهي مشتملة على ألف خبر:قال بعض العلماء"
 وحروفها خمسة ، وكلماتها ستة آالف كلمة ومائتان وإحدى وعشرون كلمة،وثمانون وسبع آيات

  ". فاهللا أعلم، وخمسمائة حرفوعشرون ألفاً

ف، سبب هذا الخال عدد حروفها، وذكرناكلماتها، وفي وذكر الخالف في عدد  وهذا أيضاً سبق الكالم عليه
رف وجهه؛ ألن ذلك إنما يكون وأشرت إليه في أول هذه الدروس، فعلى كل حال األمر في هذا سهل إذا ع

وأن مرجع ذلك ، بسبب ما ذكرت من األمور التي توجب هذا التفاوت، سواء في عد اآليات أو في عد السور
رجع إلى طريقة العد، هل يعد الحرف المرسوم وإن لم ينطق به، إلى القراءة في بعض نواحيه، ومنه ما ي

ما ينطق به وال يكتب من الحروف في الرسم هل  حرفاً واحداً أو حرفين، وكذلكوهل يعد الحرف المشدد 
  ؟ما يعد و أيعد

 وقال ،نزلت بالمدينة سورة البقرة: -مارضي اهللا تعالى عنه- قال ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس"
 ،نزلت بالمدينة سورة البقرة: قال -مارضي اهللا تعالى عنه-يف عن مجاهد عن عبد اهللا بن الزبير خص
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من حديث شعبة ابن مردويه وروى ، وهكذا قال غير واحد من األئمة والعلماء والمفسرين وال خالف فيه
  .-رضي اهللا تعالى عنه-د ثعن عقيل بن طلحة عن عتبة بن مر

  .لميسجم الطبراني الكبير عتبة بن فرقد، صحابي و هكذا في معهد، ثبن مرا بن فرقد وليس ةالظاهر أنه عتب

:  فقال في أصحابه تأخراً-صلى اهللا عليه وسلم-رأى النبي  :-رضي اهللا تعالى عنه-عن عتبة بن فرقد 

  ". وأظن هذا كان يوم حنين يوم ولوا مدبرين)١٦())يا أصحاب سورة البقرة((

صلى اهللا -من حديث العباس لما أمره النبي وجاء هذا في صحيح مسلم وفي غيره وم حنين، أي نعم، كان ي
 في قصته المعروفة لما -من بني عبد الدار- العبدري ، وجاء أيضاً من حديث شيبةهم أن يدعو-عليه وسلم

ن الحارث ابن وكذلك جاء من حديث أبي سفيان ب، -صلى اهللا عليه وسلم-خرج وهو يريد أن ينتقم من النبي 
 فيها ضعف، لكن  التيفي بعض الروايات  وكذلك أيضاً جاء عن غيره،-صلى اهللا عليه وسلم-عم النبي 

يا ((: أمر العباس أن يدعوهم لما انهزموا في يوم حنين -صلى اهللا عليه وسلم-على كل حال ال شك أن النبي 
  المقصود بهمأصحاب السمرةو، )١٧()) يا أصحاب السمرة، يا أصحاب سورة البقرةأوأصحاب الشجرة، 

لَقَد رِضي اللَّه عِن { تحت الشجرة -صلى اهللا عليه وسلم- يعني الذين بايعوا النبي ،أصحاب الشجرة
صلى اهللا عليه -بايعوا النبي ، صلح الحديبيةفي ، ]سورة الفتح) ١٨([} الْمْؤِمِنين ِإذْ يباِيعونَك تَحتَ الشَّجرِة

على كل حال جاء هذا ، و أال يفروا علىوالمشهور والراجح أنهم بايعوه على الموت، :بعضهم يقولف، -وسلم
  . غير ذلكوفي عدد من األحاديث كما سبق، منها ما هو مرسل، ومنها ما ه

 يعني أهل بيعة ))يا أصحاب الشجرة((:  أمر العباس فناداهم،وأظن هذا كان يوم حنين يوم ولوا مدبرين"
 وكذلك ، فجعلوا يقبلون من كل وجه، لينشطهم بذلك؛))يا أصحاب سورة البقرة((:  وفي رواية،الرضوان

 فجعل المهاجرون ، جعل الصحابة يفرون لكثافة جيش بني حنيفة،يوم اليمامة مع أصحاب مسيلمة
رضي اهللا عن أصحاب رسول اهللا - حتى فتح اهللا عليهم ، يا أصحاب سورة البقرة:واألنصار يتنادون

  ".-جمعينأ

 فلما حصلت ، وكان هؤالء األعراب في أول الجيش،يوم اليمامة كان جيش المسلمين فيه أعراب كثير
صلى اهللا عليه - فجمع أصحاب النبي -رضي اهللا عنه- فقام خالد بن الوليد ،المواجهة تضعضعوا وانهزموا

 هذا ،حاب سورة البقرة وكان شعارهم يا أص، الجيش فجعلهم في مقدم، ومن حضر من أهل بدر-وسلم
وكان  ، مقتلة كبيرة-صلى اهللا عليه وسلم- وقتل في أصحاب النبي ،الناس  فثبتوا واشتد،الشعار يوم اليمامة

 فثبتوا ذلك الثبات ، كما في الصحيحين-رضي اهللا عنه-عمر  ذلكب لما أشار  جمع القرآناً في سببذلك
  . عليهم-عز وجل- وفتح اهللا ،العظيم

 وهو ثابت بإسناد صحيح عند عبد -رضي اهللا تعالى عنه- جاء عن عروة بن الزبير  هذاعلى كل حال
  . يعني في يوم اليمامة،في المصنف وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور ورزاقلا
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  . وهو ضعيف قتيبةرواه الطرباين وفيه علي بن: ، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد)٣٢٨( أخرجه الطرباين يف الكبري - 
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  ).٥٨٨٨(، وصححه األلباين يف املشكاة )٥٢٣ص / ١٥ج ) (٧٠٤٩(وابن حبان ) ٢٠٧ص  / ١ج ) (١٧٧٥(د  أخرجه أمح- 
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الْغَيِب ويِقيمون الَِّذين يْؤِمنُون ِب* ذَِلك الِْكتَاب ال ريب ِفيِه هدى ِللْمتَِّقين* الم{ :بسم اهللا الرحمن الرحيم"
نِفقُوني مقْنَاهزا رِممالة والص *وِقنُوني مِة هِباآلخرو ِلكقَب ا ُأنِْزَل ِمنمو كا ُأنِْزَل ِإلَيِبم ْؤِمنُوني الَِّذينو *

ونفِْلحالْم مه لَِئكُأوو ِهمبر ى ِمندلَى هع لَِئكالبقرةرة سو) ٥-١([ }ُأو[.  

  ".هي مما استأثر اهللا بعلمه، الحروف المقطعة التي في أوائل السور }الم{

موضوعها على  كالكالم ئل كثيرة تتعلق بالسورةاذكرنا مس أننا على كل حال تذكرون في درس الجمعة
ر كلمة في  آخر حرف أو آخ،يعني أواخر اآليات واصل اآليةف وربما حتى ،هاتاقشنومقصودها والقضايا التي 

 يجمع الفاتحةنما يب) دبرنقم ل( إنها تجمع بكلمتين :قلناو ،الشعرفي قوافي ال مثل ،اآلية تنتهي بأي أحرف
 يعني ، يجعل ذلك لجميع سور القرآن منعلماء منهمالف، ربدنلقم  فالبقرة، النونالميم و همان احرففواصلها 

بكلمتين أو نحو هذا، فهذه الحروف  معها بجملة أو بكلمة أو ويج، الحروف التي تنتهي فيها لهاكل سورة يذكر
  .)دبرنقم ل( التي تنتهي فيها الفواصل في هذه السورة مجموعة بـ

قاربت  ن الدعاوىإ: قلنا و، فيها النسخى ودعاو،منها قضايا النسخ في هذه السورةأخرى أشياء ذكرنا كذلك 
  .في البقرة وفي غير البقرة قليل جداًن ال يثبت منها إال ال لك، وعشريناًأو بلغت ست

  ".-م أجمعينرضي اهللا تعالى عنه-عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود روي ذلك "

،  وعشرين قوالًةًبعضهم سرد فيها ستف ،أيضاً في ذلك الحين أن الحروف المقطعة فيها أقوال كثيرةا ذكرن
ل اوعند االستقراء يمكن أن ترجع إلى أقو ،ى ثالثين وبعضهم ربما أوصلها إل،وبعضهم يذكر أقل من هذا

ن هذه الحروف المقطعة إ : يعني منهم من يقول،ثالثة أقوال في ذلك الحين ذكرنا أنها ترجع إلىو ،محصورة
 وهذا يدخل تحته ، وإنها عبارة عن رموز،لكلمات أول لجمل  أو،سماء أو أوصافألهي عبارة عن اقتضاب 

 جمعت األقوال ألكثر من  لو،نها اختصار لجملة أو كلمةإ: ولونق يعني من ي، في ذلك أقوال مما قيليةثمان

تجد أن ثمانية منها ترجع إلى أنها عبارة عن رموز وإن اختلفوا في فك أو تفسير أو بيان  سعشرين قوالً
  .على كل حال هذا فيه نظرو ،الرموزبهذه المراد 

 أسماء ، أو للقرآن أو غير ذلك-صلى اهللا عليه وسلم-سم للنبي  إما ا،نها عبارة عن أسماءإ :وبعضهم يقول
  .الحروفهذه يل في تفسير قتحته نحو أربعة أقوال مما يدخل  وهذا وإن اختلفوا فيه لكنه ،أو أوصاف

الفرق بين حروف  ذكرناأن سبق ، وقد  حروف مباني: أو قل،حروف المعجمأي والثالث أنها حروف هجاء 
هذه الحروف هي حروف معجم ليس لها معنى في نفسها بطبيعة الحال إذا   ولكن،عانيالمباني وحروف الم

  .قوالًأربعة عشر   وهذا يرجع إليه نحو،ليس لها معنى في نفسهاأي  ،نها حروف معجمإ :قيل

 فيها لكن ،من أشهر األقوال أنها ليس لها معنى في نفسهاو ، معينشيءلهذه الحروف ترمز المقصود أن 
  منها الكالمونالتي تركب هذا القرآن مكون من هذه الحروفأن  بمعنى ،لى قضية التحدي واإلعجازإشارة إ

  .هفأتوا بمثل

 هي -الحروف المقطعة-في أوائل السور الواردة  إن الحروف :لإن بعض أهل العلم مثل ابن العربي قابل 
 قرآناً آخر من وا فركب،وففهذا فيه إشارة أن القرآن ركب من نصف الحر!! نصف الحروف الهجائية

  .اهللا تعالى أعلم على كل حالو،  ال يخلو من تكلف القولالنصف الباقي، لكن هذا
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على وهي أن  قضيتين تفيد في هذا المعنى نبه على  حيث بعض أهل العلم مثل الشوكانيه فيه ملحظ ذكرلكن
بعض أو  ببعض األلفاظ ااولوا أن يأتو وإن ح،هذا غير معهود في كالم الناس ن لها معنى في نفسهاإ :القول

 فالناس حينما يخاطبون به ال يفهمون ، لكن هذا غير متداول، قلت لها قفي قالت قاف: كقول من قال،األشعار
  .المراد

 فهذه ، وذكروا تحتها معاني كثيرة جداً غريبة عجيبة،األمر اآلخر أنها إذا كانت رموز وتحتاج إلى فك
 وال ، ألنه ال يصل إليها الذهن باالجتهاد؛ من علم في فكها وتفسيرها بهذه الطريقةثارةأالرموز هل عندهم 

قد اختلفوا في فك هذه ووا بها ء فمن أين جا، إطالقاً في هذا-صلى اهللا عليه وسلم-يوجد شيء عن النبي 
  .هذا القول من أقرب هذه األقواللعلَّ فعلى كل حال و فاهللا أعلم، ؟الرموز

  ".فواتح افتتح اهللا بها القرآن هي :، وقيلاء السورهي أسم: وقيل"

بناء على ذلك و ، جماعة من األئمةقال بههذا  ، هي مما استأثر اهللا بعلمه: قال حيث،ي ذكرهذالقول األول ال
القرآن أشياء ال في معنى أنه يوجد ب ،المتشابه المطلق من جهة المعنىبالقرآن ما يعرف في يكون قد وقع 

في تفسير آية  ه وهو وج، وهذا القول مشكل،وال غيره من األمةيعرف معناها  - اهللا عليه وسلمصلى-النبي 
أن  -واهللا تعالى أعلم- واألقرب ،على الوقف هنا ]سورة آل عمران) ٧([ }وما يعلَم تَْأِويلَه ِإالَّ اللّه{آل عمران 

عند  والمراد بها على الوقف، وعن غيره-رضي اهللا عنه- عن ابن عباس الوقف ال شك أنه ثابت صح 

 وما أشبه ذلك مما ال يمكن اإلطالع عليه إال ، حقائق األمور الغيبية وكنهها} يعلَم تَْأِويلَه ِإالَّ اللّهوما{ :قوله
ا  وإنم، ال يوجد في القرآن متشابه مطلق أبداً من جهة المعنى:لك يقالذ ول، فليس المراد به التفسير،بالوحي

 المتشابه : يقال}وما يعلَم تَْأِويلَه ِإالَّ اللّه{ فآية آل عمران على الوقف ،يوجد فيه متشابه مطلق من جهة الكيفية
أخبرنا عن إنما  و،اهللا لم يخاطبنا بألغاز في القرآن، فهنا المطلق على الوقف المراد به حقائق األشياء وكنهها

  .لسان عربي مبينبوأنه  ،تبيان لكل شيء بأنههذا القرآن 

 يكون ، يكون المراد بالتأويل هنا التفسير،}وما يعلَم تَْأِويلَه ِإالَّ اللّه والراِسخُون ِفي الِْعلِْم{ :الوصل بةالقراء
أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون " : وقال، وهو ثابت أيضاً عن ابن عباس،المعنىبالمراد به التفسير 

 اهللا هذا ال يعلمه إال  من أنأن الحروف المتقطعة من المتشابهالقول على هذا   لكن،، فكل هذا صحيح"هتأويل

 لها معنى وفسره فهي : لكن من قال، فيكون معنى ذلك أنه من المتشابه المطلق، بعلمههستأثروإنما هو مما ا
  .ى عند من يثبت لها معن،بالنسبة لمن ال يعرف ذلك من المتشابه النسبي

 وغير ذلك ،}الر{ و}طسم{و }حم{ و}ص{ و}ق{ :فواتح السور كلها: وقال خصيف عن مجاهد أنه قال"
  ".هجاء موضوع

 أنها حروف هجاءب يعني ، هي هجاء موضوع،ل له وكذلك ما لم يمثِّ،بعضها لليعني هذه الفواتح التي مثَّ
  .)...أ، ب، ت، ث (،)أبجد هوز (هجاء

ها يجعل  وحروف المعنى هي التي. وحروف مبني، حروف معنى:ى قسمين تنقسم إل-كما سبق-الحروف 
 ويقصدون ،لكالم اسم وفعل وحرف جاء لمعنىا:  فهم يقولون،من الكالم  القسم الثالث مما يتركبالنحاة

  . تدل على الظرفية وما أشبه ذلك"في"، و  تدل على الغاية"إلى"، فـبحروف المعاني حروف الجر
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 ما دل على  هو والفعل، بزماننفسه ولم يقترنفي  ما دل على معنى هو:  االسم معنىون فيليقوفالنحاة 
 وإنما ،ن بزمانرلم يدل على معنى في نفسه ولم يقتهو ما  : في نفسه واقترن بزمان والحرف يقولونىمعن

 ولها معنى في  تدل على الظرفية"في " إن:قالف  عليهم فيه شيخ اإلسالمهذا ردكالمهم  و،هي للربط والوصل
  . واألمر في هذا سهل، شيخ اإلسالمهما قصدغير خر ئاً آيقصدون شي، مع أنهم إلى آخره... نفسها

في معنى  ليس لها قطعاً -حروف المعجم-حروف الهجاء  و:هجاءحروف  :قوله هنا الشاهد فعلى كل حال
  تدل على،حرف جر لها داللة :قول عنهان حينما تكون من حروف المعاني "الباء"، فـ نفسها باالتفاق

بت لما ترك وإنما ،الباء ليس لها معنى في نفسها إطالقاًه هذف "بئر" :قول مثالًن حينما لكن ،المالصقةوالمقاربة 
 ؛ي نفسها فمعنىيس لها نها لى ذلك أمعنفن هذه حروف تهجي إ:  فمن يقول،مع غيرها صارت تمثل كلمة

  .المراد واهللا أعلمهو هذا و ،ا معنى في نفسها أن حروف التهجي لهيألنه ال أحد يدع

  .جع إلى األقوال الثالثة األصليةر يمكن أن تُ،ل من القليلقأ إال هناالتي ما ذكر منها  و،رةتثوهذه األقوال المن

 بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ىناستغ،  هي حروف من حروف المعجم:وقال بعض أهل العربية"
  ".ي هي تتمة الثمانية والعشرين حرفاًذكر بواقيها الت

 "الم ألف" على أنن و وعشرة تسع:يقولف ، وبعضهم يزيد حرفاً،بناء على أن الحروف العربية تبلغ هذا العدد

  .حرف

 فيستغنى بذكر ، أي في حروف المعجم الثمانية والعشرين" ب ت ثأ"ابني يكتب في : كما يقول القائل"
  ". جريربعضها عن مجموعها حكاه ابن

 ، ولذلكإلى آخره..."هوز حطي بجدأ: " يجعلها وبعضهم"ث ت بأ " : يجعلهاطريقة ترتيب الحروف بعضهم

أنه ترك بعض   ظانظنيف " ب ت ثأ" معروفترتيب الال والمعاجم أحياناً ما تجدها على كتب القواميس
  .بفيها على الطريقة األخرى في الترتي وإنما سار  وهو ما تركها،الكلمات

  ". مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها أربعة عشر حرفاً:قلت"

السور من بالحروف المقطعة هي دئت ب وعامة هذه السور التي ،هي طبعاً جاءت في تسع وعشرين سورة
 من السور ي إنما ه التي بدئت بالحروف المقطعةعامة السور  لكن،آل عمرانوالمدنية مثل البقرة ف ،المكية
  .المكية

ومن غير حذف  "مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها أربعة عشر حرفاً" :يقول
  . وسبعين حرفاًيةتبلغ ثمان المكرر

  "".نص حكيم قاطع له سر":  يجمعها قولك" ل م ص ر ك هـ ي ع ط س ح ق ن أ"وهي "

، "نور حق كرهيسطع لم أ ": مثل أخرىجمٍلها جمعتأن يمكن و ":نص حكيم قاطع له سر" :يجمعها قولك
  ."طرق سمعك النصيحة ":أسهلها من وبعضهم يركب غير هذا من الجمل

  ". والمذكور منها أشرف من المتروك،وهي نصف الحروف عدداً"

   معنى أشرف من المتروك؟ما:  والمذكور منها أشرف من المتروك،نصف الحروف عدداً
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أشرف هذه فلمذكور هو األشرف دائماً، وف استعالء وحروف استفال، فنجد أن ا إلى حرالحروف تنقسم
  . في نصف الحروف الهجائيةة المذكوريالحروف ه

 وهذه الحروف األربعة عشر مشتملة على أصناف : قال الزمخشري،وبيان ذلك من صناعة التصريف"
 ومن ، ومن المطبقة والمفتوحة، يعني من المهموسة والمجهورة ومن الرخوة والشديدة،أجناس الحروف

  ". ومن حروف القلقلة،المستعلية والمنخفضة

  .ليست النصفأقل من النصف والمذكور في أوائل السور منها حروفها خمسة، ولقلقلة بالنسبة ل

 وهذه األجناس المعدودة مكثورة "فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته": وقد سردها مفصلة ثم قال"
  ". منهابالمذكورة

 المقطعةالحروف   فية منها المذكور"الزاي" و"الصاد" و"السين" حروف ةير ثالثف الص أخرى مثل أشياءهناك

منها ، المذكور وكذلك الحروف اللينة ثالثة، ذكرها الزمخشريما و، "الصاد" و"السين" في أوائل السور هي
  ."الياء" و"األلف"اثنان 

 "قت في كل شيء حكمتهدفسبحان الذي : كالم الزمخشريب  ثم جاء:قد سردها مفصلةو: يقول ابن كثير

؟ أليست مكثورة بالمذكورة منها: ما معنى قول الزمخشري : منهاةوهذه األجناس المعدودة مكثورة بالمذكور
  ؟ فكيف صارت هي مكثورة،النصفإنها :  كما قال هوهذه األحرف المذكورة

هي أي  ،ستعماالً هي الحروف المذكورة في أوائل السوررراً قي القرآن واك األكثر تالمقصود بذلك هو أن
فالحروف ، ورد في القرآنمرة كم عدوا كل حرف   وقد،جميع القرآن أكثر ما يتكرر في تركيب الكالم في

يعني الحروف  نها مكثورةإ :المراد بقولههو هذا و ،المذكورة في أوائل السور هي األكثر استعماالً في القرآن
  .رة بالمذكورةالمتروكة مكثو

  ".ه ينزل منزلة كلهوقد علمت أن معظم الشيء وجلَّ"

 المقطعة في أوائل هذه الحروفن إ :تقول أنت: قالو  معترضلائسفي حالة ما إذا أتى معنى هذه العبارة أنه 
إن :  الهجائية الثمانية والعشرين، وتقولالقرآن مركب من الحروفو ، هي نصف الحروف الهجائيةالسور
 من  مركباًبمثل هذا القرآني أحد للتحدي من أن تأتترمز ف المقطعة ليس لها معنى في نفسها ولكنها الحرو

أغلب ما ركب منه الكالم إن : يقالف،  في القرآنتوردمن الحروف التي  النصف الباقي ، فأينهذه الحروف
نه بأنه الكل أو الجميع أو  الشيء منه يمكن أن يعبر ع جلُّوما كان، هو النصف المذكور في أوائل السور

 وآله وصحبه أجمعين، والحمد هللا رب ، واهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم على نبينا محمدذلك من باب التغليبنحو 
  .العالمين
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )٢(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير 

   السبت بن عثمانخالد/ الشيخ

  

  . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين

: فقال كالما، قامالم هذا في بعضهم لحظ هاهنا ومن:  حول الحروف المقطعة-رحمه اهللا تعالى-قال المفسر 

 القرآن في إن: الجهلة من قال ومن سدى؛ وال عبثًا -سبحانه وتعالى- ينزلها لم الحروف هذه أن شك ال

 فيها لنا صح فإن األمر، نفس في معنى لها أن فتعين كبيرا، خطًأ أخطأ فقد بالكلية، له معنى ال تعبد هو ما

  .]سورة آل عمران) ٧([ }ربنَا ِعنِْد ِمن كُلٌّ ِبِه آمنَّا{: وقلنا نا،وقف حيث وقفنا وإال به، قلنا شيء المعصوم عن

 وإال اتباعه، فعليه بدليل األقوال بعض له ظهر فمن اختلفوا، وإنما معين، شيء على فيها العلماء عجِمي ولم

  .مقامال هذا يتبين حتى فالوقف

 األمين، وعلى آله وصحبه ة والسالم على رسول اهللا والصال رب العالمين،بسم اهللا الرحمن الرحيم، الحمد هللا
  :أما بعدأجمعين، 

التي قيلت في ذلك ليس في ذلك كله شيء عن األقوال الخالف الكثير في هذه الحروف المقطعة، وهذا ف
 فإنه ال يمكن القطع بشيء من هذه التفسيرات، م وليس فيه إجماع، ومن ثَ-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

 عن بعضهم من أنه ال بد أن تكون هذه وضعت لمعنى وأنه ال -رحمه اهللا-ما ما ذكره الحافظ ابن كثير وأ

 ال شك أن القرآنفلمجرد التعبد، وليس له معنى في نفسه أصالً، ن يكون في القرآن شيء من األلفاظ يمكن أ

  :مراقيقد سبق الكالم على هذا في درس أصول الفقه، قول صاحب الوليس فيه حشو، 

  ولم يكن في الـوحي حـشو يقـع            .................................

  

ولكن هذه المعاني عموماً إنما تكون في األلفاظ من حروف المعاني والكلمات، سواء كانت من األسماء أو من 
فإن هذا أصالً في لغة العرب، فإذا عبر بها  فإنه ليس لها معنى -عني المبانيأ– األفعال، وأما الحروف

  . جيء بها إليصال معنى أراد المتكلم أن يصل إلى عباده: أي،التعبير إنما يكون ألمر ما

لم  ، فهي من أنها تشير إلى قضية اإلعجاز-وهو قول كثير من المحققين- فهذا الذي ذكره بعض أهل العلم
ذا القول ليس فيه نسبة الحشو لى قضية اإلعجاز، فهإعبثاً، لكن ليس لها معنى في نفسها إال أنها تشير تسق 

ِإلى القرآن، ولكن كالم أهل العلم على كل حال هو في األلفاظ التي وصفت من األسماء واألفعال وحروف 
اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، وأما حروف التهجي هو :  عند العربهذا هو كالم العرب، الكالم، والمعاني

 إذا )ع ( يركب منها كالم العرب الذي له معنى، فالعينفليست من هذه القسمة الثالثة، وإنما هي حروف
  . معنىصار لهاف صارت على، )ى ( مع األلف المقصورة)ل (ركبت مع الالم

هذا هو المراد واهللا ، وهكذا، اً صارت اسم أي زيد،كون فت)د ( مع الدال)ي ( تركب مع الياء)ز( والزاي
  .تعالى أعلم
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 ال يوجد في القرآن شيء من المتشابه المطلق من جهة -ت باألمسكما أشر-ذلك حتى التشابه المطلق لو

 وإن خفي على بعضهم، والتشابه في هذا فاألمة تعرف معناه ولو بعض األمةالمعاني، كل ما في القرآن 
تشابه نسبي أي ومعنى  إنما هو تشابه نسبي، وليس تشابهاً مطلقاً، -أعني من جهة المعاني والتفسير-الباب 

سورة ) ٤([} ِفي يوٍم كَان ِمقْداره خَمِسين َألْفَ سنٍَة{: -عز وجل-به بالنسبة لبعض األمة، لذا قال اهللا أنه متشا

فهذا قد يلتبس على بعض الناس، ، ]سورة السجدة) ٥([ }َألْفَ سنٍَة مما تَعدون{ :وفي موضع آخر يقول ،]المعارج
ال يكون بالنسبة إليه من المتشابه، فهذا التفصيل في هذا المقام ينفي ولكن من عرف معناه ولم يشكل عليه، 

 كل ما فيه  بلال يوجد في القرآن شيء لمجرد التعبد فقط أبداً،: هذه اإلشكالية، واهللا تعالى أعلم، وبالتالي نقول
  .من كالم فهو لمعنى

 عن النظر قطع مع هي؟ ما رالسو أوائل في الحروف هذه إيراد اقتضت التي الحكمة في اآلخر المقام

  .أنفسها في معانيها

، إلى كونها تشير إلى قضية اإلعجاز لها معنى في نفسها، إضافة  الحروف المقطعةمن يرى أنمن أهل العلم 
ليس لها معنى في نفسها، ومنهم من ذكر لها :  تشير إلى قضية اإلعجاز، منهم من قالإنها: الذين قالواف

  .معنى

 عاجزون الخلق وأن القرآن، إلعجاز بيانًا فيهاذكره  التي السور أوائل في الحروف هذه تذكر إنما: فقيل

  .بها يتخاطبون التي المقطعة الحروف هذه من ركبم أنه مع هذا بمثله، معارضته عن

وقد حكى هذا المذهب الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من المحققين، وحكى القرطبي عن الفراء 
 نصر، وإليه ذهب الشيخ اإلمام العالمة أبو ، وقرره الزمخشري في كشافه، ونصره أتما هذوقطرب نحو

العباس ابن تيمية، وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المةيي، وحكاه لي عن ابن تيمز.  

كما ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن، وإنما كررت ليكون أبلغ في التحدي والتبكيت، : قال الزمخشري
  .كررت قصص كثيرة، وكرر التحدي بالصريح في أماكن

  ،]سورة ق) ١([ }ق{ ،]سورة القلم) ١([ }ن{ ،]سورة ص) ١([ }ص{ :وجاء منها على حرف واحد كقوله: قال
  .:..، وثالثة مثل]سورة غافر) ١([ }حم{ :مثلوحرفين 

:  قوله هيتي بدئت بحرفينق، والسور، ن، وص، و حرف واحد هي هذه الثالث فقط، فيالسور التي بدئت ب

  . أحرف اثنا عشر سورةفي عشر سور، والذي جاء على ثالثة }حم{

، ]سورة األعراف) ١([ }المص{و، ]سورة الرعد) ١([ }المر{ :، وأربعة مثل]سورة البقرة) ١([ }الم{ :وثالثة مثل
 ألن أساليب كالمهم على ؛]سورة الشورى) ٢-١([ }عسق *حم{، و]سورة مريم) ١([ }كهيعص{ :وخمسة مثل

 وعلى خمسة، ال أكثر من ، وعلى أربعة، وعلى ثالثة، وعلى حرفين،هذا من الكلمات ما هو على حرف
 وبيان إعجازه وعظمته، وهذا بد أن يذكر فيها االنتصار للقرآنولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فال ، ذلك

  .معلوم باالستقراء

، نجد بعض األمور التي لربما يستشف منها  الحروف المقطعة من أجلهانحن حينما نلتمس العلة التي سيقت
، ]سورة البقرة) ٢-١([ }ذَِلك الِْكتَاب الَ ريب ِفيِه *لما{: غالباً إال ويذكر بعدها القرآنبعض العلل، فال تكاد تذكر 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 ٣

، هذا في ]سورة آل عمران) ٣- ١([} يك الِْكتَابَل علَنَز* اللّه ال ِإلَه ِإالَّ هو الْحي الْقَيوم *لما{: وفي آل عمران
ِذكْر * صكهيع{ : سورة مريمذلكالسور، وقد ذكرناها، فمن يشكل على ذلك بعض عامة المواضع، إال أنه 
 هنا ذكرت: ، فبعض أهل العلم حاول أن يربط ذلك بالكتاب فقال]سورة مريم) ٢-١([ }رحمِة ربك عبده زكَِريا
  . للخلق-عز وجل- من اهللا ة الرحمة تشمل الوحي، فإن الوحي رحمالرحمة، وال شك أن

سورة ) ٢-١([ }َأحِسب النَّاس َأن يتْركُوا َأن يقُولُوا آمنَّا وهم لَا يفْتَنُون *لما{ :والسورة الثانية العنكبوت

ص هو من خصائص القرآن، ومن الموضوعات القص: ذكر في سورة العنكبوت قصصاً، وقالواف ،]العنكبوت
التوحيد واألحكام والقصص، فالحاصل أن هذه القصص إنما هي من قبيل الوحي كما قال في ه التي تدور في
، فالحاصل أنهم التمسوا ]سورة يوسف) ٣([ }نَحن نَقُص علَيك َأحسن الْقَصِص ِبما َأوحينَا ِإلَيك{ :سورة يوسف

  .توجيههذا ال

هذا فيه إخبار عن األمور : ، فقالوا]سورة الروم) ٢-١([ }غُِلبِت الروم *لما{سورة الروم لسورة الثالثة وا
أخبر عن أمر من الغيب النسبي وهو الهزيمة التي وقعت للروم في مواجهتهم مع الفرس ولم  وفهالغيبية، 

ينتصرون سأنها ستكون الكرة لهم، و  وهومستقبل، وأخبرهم عن غيب مطلق في مكة بعديعلم بها  المسلمون 
فالقرآن أو الوحي مذكور من الوحي، وبالتالي  هذا اإلخبار عن غيبيات وال شك أنه: في بضع سنين، فقالوا

يذكر فيه القرآن،  يكفي أن الغالب في هذه المواضع إنما، والحروف المقطعة، ولكن هذا فيه ما فيهبعد جميع 
هذا القرآن مكون من فالتحدي بهذا القرآن، أي ما ذكر من قضية التحدي بهذه الحروف، فهذا قد يستشف منه 

  .هذه الحروف التي تركبون منها الكالم، ومن ثم فأتوا بقرآن مثل هذا

سورة ) ٢-١([} ذَِلك الِْكتَاب الَ ريب ِفيِه* الم{: تعالى يقول ولهذا سورة، وعشرين تسع في الواقع وهو
سورة ) ٣- ١([ }نَزَل علَيك الِْكتَاب ِبالْحقِّ مصدقاً لِّما بين يديِه* اللّه ال ِإلَه ِإالَّ هو الْحي الْقَيوم *لما{. ]البقرة

اب الَر ِكتَ{ ،]سورة األعراف) ٢-١([ }ِكتَاب ُأنِزَل ِإلَيك فَالَ يكُن ِفي صدِرك حرج منْه *المص{، ]آل عمران
ِهمباِت ِإلَى النُّوِر ِبِإذِْن رالظُّلُم ِمن النَّاس ِلتُخِْرج كِإلَي لْنَاهالم{، ]سورة إبراهيم) ١([ }َأنز*  بيتَنِزيُل الِْكتَاِب لَا ر

الَِمينالْع بِحيِم *حم{ ،]سورة السجدة) ٢-١([ }ِفيِه ِمن رِن الرمحالر نحم{ ،]سورة فصلت) ٢-١([ }تَنِزيٌل م* 

 من ذلك وغير ،]سورة الشورى) ٣-١([} كَذَِلك يوِحي ِإلَيك وِإلَى الَِّذين ِمن قَبِلك اللَّه الْعِزيز الْحِكيم *عسق

  .أعلم واهللا النظر، أمعن لمن هؤالء إليه ذهب ما صحة على الدالة اآليات

ذه الحروف تفسير بحساب الجمل، ن ه بأل الذين قالواطالنها مثعلى كل حال هناك أقوال شاذة يقطع تماماً بب
وا يتكلفون في تركيب السورة ؤترمز إلى أشياء تتعلق بالسورة، وبدوكذلك قول من قال بأن هذه الحروف 

بناء على هذه الحروف في أولها، وأبعد من هذا كله، وأكثر هذه األقوال شذوذاً وانحرافاً هو قول بعض 
أصالً اللغة المصرية :  يقول-هذه باللغة المصرية-لى أنها من الحروف الهيكروليفية إن هذه تفسر ع: جهلةال

 فيأتي بمعان عجيبة غاية -إن صحت-هي أصل اللغة العربية، فيفسر القرآن بهذه اللغة القديمة المنقرضة 
  . أن القرآن يخاطب الناس بهذا الغموض بلغة أخرى وال يمكنيعقلإذ ال العجب، 

}تَِّقينى لِّلْمدِفيِه ه بيالَ ر الِْكتَاب الشك: القرآن، والريب: الكتاب ]سورة البقرة) ٢([ }ذَِلك.  
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 الهمداني مرة وعن ،-مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن عن صالح أبي وعن مالك، أبي عن السدي قال

الَ { :-صلى اهللا عليه وسلم- اهللا ولرس أصحاب من أناس وعن ،-رضي اهللا تعالى عنه- مسعود ابن عن
  .فيه شك ال :}ريب ِفيِه

ال تكاد تجد في تفسيرات السلف فب المعنى،  يفسرون اللفظة بما يقر-مرضي اهللا عنه-على كل حال السلف 
ا بناء على ذلك، وإنمواالشتغال بالفروق بين األلفاظ   والتنقير بالعناية بذكر المعاني التكميلية،يققدالت

يفسرون الريب بالشك فهمب معناها فحسب، ولهذايفسرونها تفسيراً يقر .  

: هذا منه، والذين يفرقون ويقولون  من يقول بوجود الترادف في اللغة وفي القرآن يمكن أن يكون قولوعلى

ود وج يشترك معه في المعنى األصلي وهو وإن كانالريب غير الشك، : ال يوجد في القرآن مترادف، يقولون
  .وجود تهمة  معشك:  مع قلق، وبعضهم يقول، لكن الفرق بين الريب وبين الشك هو أن الريب شكالتردد

 يذكر بين الشك والريب سبعة أوجه من الفروقات، في المعنى وفي االستعمال، ما -رحمه اهللا-ابن القيم و
أنا أشك اآلن في خروج الشمس، :  الشمس خرجت اآلن وإال ما خرجت، لكن تقول هل أنا واهللا مرتاب:تقول

  .هو ليس مجرد شكإذ  فيبعث على القلق أو التهمة، فهذا الدخول قد يكون مريباً  دخل في مكاناًإنسانفلو أن 

إن ثمة فرقاً بين : فعلى كل حال إذا أردنا أن نبحث عن المعاني الزائدة عن المعنى األصلي، يمكن أن نقول
 يلحقه شك أو تهمة، أو ال  شك أو ال، يعني ليس فيه]سورة البقرة) ٢([ } ريب ِفيِهالَ{ :فاهللا يقولالريب والشك، 
  .هل هو حق أو ليس بحق يبعث على القلق

ما وم المعنى المتبادر،  هو هذا،-عز وجل-شك أنه موحى من اهللا ال :  أي}الَ ريب ِفيِه{: المقصود أن قوله
ليس فيه ريب أنه من عند أنه  كن أن يجتمع ذلك جميعاً فتفسر بهيمأيضاً، و يؤخذ من هذه اآلية وما تحتمله

، فالقرآن أموراً تبعث على الريب من وجود تناقضات كما في كتب المتقدمين التي حرفت اهللا، وال يتضمن
  .ليس فيه شيء يبعث على الريب ال في ألفاظه وال في معانيه

 -عز وجل-هذا نفي، ومثل هذا النفي إذا ورد في أوصاف اهللا  }الَ ريب ِفيِه{: -تبارك وتعالى-قوله  وأيضاً

 أو أصاف القرآن فإن القاعدة أنه يتضمن ثبوت كمال ضده، فإذا -صلى اهللا عليه وسلم-أوصاف الرسول  أو
  .ال ريب فيه فهذا يتضمن ثبوت معنى وهو أنه مشتمل أو متضمن لكمال اليقين: قال

 ال شك أنه واقع موقعه، وأن ريب من ارتاب  هذا نفي الريب عنه}يب ِفيِهالَ ر{: -تبارك وتعالى-وفي قوله 

إنما جاءه إما لفساد قصده، أو لقصور فهمه، وإال فالقرآن من حيث هو ليس فيه ما يبعث على الريب، وال 
  . موحى، وأدلة ذلك كثيرة جداً، ويكفي اإلعجاز-عز وجل-ريب أيضاً أنه من عند اهللا 

، والذين ارتابوا إنما أتوا من فساد قصدهم، أو }الَ ريب ِفيِه{:  أنه ال يرتاب فيه أحد، فاهللا قالوليس معنى هذا
  .من فساد تصورهم، وقصور فهمهم وعلمهم، فهو ال ريب فيه وإن ارتاب فيه بعض الناس

 مولى افعون مالك وأبو جبير بن وسعيد ومجاهد -مرضي اهللا تعالى عنه- عباس وابن الدرداء أبو وقاله

، خالد أبي بن وإسماعيل وقتادة والسدي حيان بن ومقاتل أنس بن والربيع العالية وأبو وعطاء عمر ابن
  .خالفًا هذا في أعلم ال: حاتم أبي ابن وقال
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: السجدة في تعالى قال كما اهللا، عند من نزل أنه فيه شك ال -القرآن وهو- الكتاب هذا أن: الكالم ومعنى

  .]سورة السجدة) ٢- ١([ }الِْكتَاِب لَا ريب ِفيِه ِمن رب الْعالَِمينتَنِزيُل  *الم{

 }الَ ريب ِفيِه{ :ن قولهفمن المعلوم أترجح أحد الموضعين في الوقف في اآلية، هذه اآلية في سورة السجدة 

، وإما أن } ريب ِفيِه هدى لِّلْمتَِّقينذَِلك الِْكتَاب الَ{ : فتقول}ريب{ الوقف على ، إما أن يكون]سورة البقرة) ٢([
  .، ويختلف المعنى بهذا االعتبار}ذَِلك الِْكتَاب الَ ريب ِفيِه هدى لِّلْمتَِّقين{: هكذا }ِفيِه{ تقف على 

ى عنه الريب،  نفحيثها المعنى واضح جداً في }لَا ريب ِفيِه ِمن رب الْعالَِمين{هذه اآلية في سورة السجدة ف
فى عنه الريب، ثم وصفه بأنه هدى للمتقين، فن ،} الِْكتَاب الَ ريب ِفيِهذَِلك{، }ِفيِه{: فيكون الوقف على قوله

 فيه هدى للمتقين، فإن ، شكال ريب وال ذلك الكتاب: ، فكأنه يقول}الَ ريب{: وهذا أبلغ من الوقوف على قوله
 القرآن كله هدى، فهذا أبلغ من األول، وبالتالي ؛ ألن في القرآن هدى:ولكوصف القرآن بأنه هدى أبلغ من ق

لكن ال ، } الِْكتَاب الَ ريبذَِلك{ : قوله أحسن من الوقف على} الِْكتَاب الَ ريب ِفيِهذَِلك{: يكون الوقف على قوله
 اًكثيرمعلوم  أن ، ومحتمل هو بلإن الوقف على الثانية منكر وينكر على صاحبه وأنه أفسد المعنى، : يقال

  .من قضايا الوقف هذه إنما مرجعها إلى النظر واالجتهاد بحسب ما يلوح من المعنى

  .فيه ترتابوا ال: أي النهي، ومعناه خبر هذا: بعضهم وقال

 : قوله تعالىإنه يتضمن النهي، أي ال ترتابوا فيه، مثل: على كل حال هو خبر ال ريب فيه يمكن أن يقال

}الَِمينالْع بللِّه ر دمقال ن اهللا يعلمهم كيف يحمدونه، أىعنبميتضمن األمر،  هذا خبر ]سورة الفاتحة) ٢([ }الْح 
لك من أجل أن ، فالحاصل أن اهللا علمهم بذ]سورة النمل) ٥٩([ }قُِل الْحمد ِللَِّه وسلَام علَى ِعباِدِه{ :تعالى

وما { : في سورة البقرة أيضاً كقوله-عز وجل-في كتاب اهللا ي مواضع أخرى يحمدوه، وقل مثل هذا أيضاً ف
 وهو مع هذا يتضمن طلب ال شك أن الصيغة صيغة خبر،ف، ]سورة البقرة) ٢٧٢([ }تُنِفقُون ِإالَّ ابِتغَاء وجِه اللِّه

هي على سبيل الشرط، به، فإن اآلية تدل على اشتراط اإلخالص وطل: ، ولهذا قال بعض أهل العلماإلخالص
  . صيغة طلب لذلككن الصيغةوإن لم ت

 ]سورة البقرة) ٢([ }ِفيِه هدى لِّلْمتَِّقين{ : تعالىبقوله ويبتدئ }الَ ريب{:  تعالىقوله على يقف من القراء ومن

 قوله يصير نهوأل اها؛ذكرن التي لآلية أولى ،]سورة البقرة) ٢([ }الَ ريب ِفيِه{ :تعالى قوله على والوقف

  .}ِفيِه هدى{: كون من أبلغ وذلك للقرآن، صفة }هدى{: تعالى

  .الحال على ومنصوبا النعت، على مرفوعا يكون أن العربية حيث من يحتمل }هدى{و

ال تظهر عليه  ألن آخره حرف علة، فاأللف من حروف العلة؛ طبعاً المرفوع ال تظهر عالمة الرفع عليه هنا
  . تظهر عليه حركات اإلعراب للتعذرال الفتحة، وال الكسرة، الضمة، وال

قُْل هو ِللَِّذين آمنُوا هدى وِشفَاء والَِّذين لَا يْؤِمنُون ِفي آذَاِنِهم وقْر وهو { :قال كما. للمتَّقين الهداية وخصت
  .]سورة فصلت) ٤٤([ }علَيِهم عمى ُأولَِئك ينَادون ِمن مكَاٍن بِعيٍد

مع أن القرآن هدى عام لألحمر واألسود،   الهدى بالمتقين-عز وجل- لماذا خص اهللا :هو هذا جواب لسؤال
يهِدي ِبِه اللّه مِن اتَّبع ِرضوانَه سبَل السالَِم ويخِْرجهم مِن { :-عز وجل-فلماذا خصه بالمتقين كما قال اهللا 

القاعدة في هذا الباب أن الشيء قد يكون عاماً فيصح أن يخص  ف،]سورة المائدة) ١٦([ }ى النُّوِرالظُّلُماِت ِإلَ
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يخص الشيء العام في بعض األفراد؛ يصح في كالم العرب أن  حيث ببعض أفراده لكونهم المنتفعين به،
صف القرآن بهذا، ألنهم هم المنتفعين به مع أنه عام، فالقرآن هدى لجميع الخلق، وعلى كل حال جاء و

لعماهم، فإذا   فيه التفصيل بأنه هدى للمتقين، وأن الذين ال يؤمنون يكون سبباًووصف القرآن بهذا، وجاء
َأيكُم { :، ويقولون]سورة المدثر) ٣١([ }ماذَا َأراد اللَّه ِبهذَا مثَلًا{ :أنزلت السورة وقع لهم التخبط والعمى فيقولون

، إذا خرجوا من عند النبي ]سورة محمد) ١٦([ }ماذَا قَاَل آِنفًا{ :، ويقولون]سورة التوبة) ١٢٤([ }ِإيمانًازادتْه هِذِه 
فَزادتْهم ِرجسا { هؤالء أهل النفاق ال يفهمون، ويكون ذلك سبباً لمزيد من غوايتهمف -صلى اهللا عليه وسلم-

ِسِهمالعافية نسأل اهللا]سورة التوبة) ١٢٥([ }ِإلَى ِرج .   

، ]سورة اإلسراء) ٨٢([ }ونُنَزُل ِمن الْقُرآِن ما هو ِشفَاء ورحمةٌ لِّلْمْؤِمِنين والَ يِزيد الظَّاِلِمين َإالَّ خَسارا{ :وقال
 ال ولكن هدى، نفسه في هو ألنه بالقرآن؛ بالنفع المؤمنين اختصاص على الدالة اآليات من ذلك غير إلى

يا َأيها النَّاس قَد جاءتْكُم موِعظَةٌ من ربكُم وِشفَاء لِّما ِفي الصدوِر وهدى { :قال كما األبرار، إال يناله
ْؤِمِنينةٌ لِّلْممحرسورة يونس) ٥٧([ }و[.  

ي يهتدي به هم ن القرآن موعظة للجميع وشفاء لما في الصدور، وهو هدى أيضاً، ولكن لما كان الذأيعني 
 م، ومن ثَ-عز وجل-أهل اإليمان خصهم بذلك، وإال فهو عين الهدى، ومن طلب الهدى في غيره أضله اهللا 

يه فإن وصفه بالهدى بهذا األسلوب ال شك أنه يدل على أن القرآن مشتمل على حقيقة الهدى في ألفاظه ومعان
  .}هدى{ لفظةبكل ما يمكن أن تحتمله 

 ننزل من القرآن ما هو دواء؛ ألن :ما قال: }ونُنَزُل ِمن الْقُرآِن ما هو ِشفَاء ورحمةٌ{ :-جلعز و-قول اهللا 
وكذلك شفاء، :  قال-عز وجل-الدواء قد يتخلف معه البرء وقد يحصل عكس المقصود من تعاطيه، لكن اهللا 

 }وانُه ِفيِه ِشفَاء ِللنَّاِسا شَراب مخْتَِلفٌ َألْيخْرج ِمن بطُوِنه{: هعن -عز وجل- قال اهللا في العسل والنحل

  . فيه دواء للناس:، ما قال]سورة النحل) ٦٩([

رضي اهللا  و-صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول أصحاب من أناس وعن مسعود، ابنو عباس ابن عنو
  .للمتقين نورا: يعني }هدى لِّلْمتَِّقين{ :-معنه

ني نوراً وغير ذلك من المعاني التي يقرب بها هذا، والهدى ال يخفى، لكن هل هذا على كل حال هدى يع
  كل ذلك؟هنا المراد به هداية التوفيق، أو هداية اإلرشاد، أو أنه مشتمل، أو أن المراد بذلك األمرانالهدى 

صهم به، فهم الذين هدى للمتقين، المراد هنا هداية التوفيق، وذلك أنه خ: حتمل، فبعض أهل العلم يقولونم
ه خصوا بذلك، وعلى كل حال المراد به هداية اإلرشاد، لكن لما انتفعوا ب: تحققت لهم الهداية، وبعضهم يقول

القرآن هدى للمتقين، فهو يبصرهم بالحق وبكل ما يحتاجون إليه مما : يصح في تفسير اآلية، فيقالكل هذا 
  أنه هداية بمعنى اإلرشاد وداللةاد وداللة بهذا االعتبار كمافهو إرشتكون به سعادتهم ويرشدهم إلى كل خير، 

بتوحيده، فهذا  لعموم الخلق، يعرفهم باهللا وبأسمائه وصفاته، وما يليق به، يأمرهم -عز وجل-يدل على اهللا 
، ا بهوانتفعو، واهتدوا بالقرآن -عز وجل-الذين آمنوا باهللا  كله من هداية اإلرشاد والداللة، وهو هدى للمتقين

  .يقية حصلت لمثل هؤالءال شك أن هذه الهداية التوفو
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 ]سورة البقرة) ٢([ }ذَِلك الِْكتَاب الَ ريب ِفيِه هدى لِّلْمتَِّقين{ : قال-عز وجل- أن اهللا هوو لكن يبقى سؤال آخر

  ؟ينقبل أن ينزل عليهم كانوا متق، فهل معنى هذا أنه  هدى للمتقين أنهلقرآن كلهلهذا وصف 
 قبل أن ينزل، ولما نزل كان  أنه هدى فهو وصف هذا الكتاب بكامله،} لِّلْمتَِّقينهدى{: قال اهللا عن الكتاب

  . المتصفين بهاهدى للمتحققين بالتقوى

 وذلك }ذَِلك الِْكتَاب{:  حيث قالوا اهللا يقولوراة أو اإلنجيل، إن الكتاب المقصود به الت:بعض أهل العلم قالوا
 وإنما ليس المقصود بهم الذين نزل عليهم القرآن:  إذن)هؤالء( واإلشارة للقريب تكون بـرة للبعيدإشا

  . القرآن بعيد جداً، بل هو وصف لهذاقولال هذا، لكن المقصود بالكتاب التوراة أو اإلنجيل هدى للمتقين

  :أمور -وهو موجود في كتب التفسير–  القولجعلهم يقولون هذاوالذي 

يطلق على بعضه مما نزل منه، كما يصح أيضاً أن  أن الكتاب يطلق على جميع القرآن ويصح أن :األول
 بهذا -ما نزل وما لم ينزل-متحقق الوقوع والنزول، فيسمى الجميع  ينزل ما لم ينزل منزلة ما نزل بأنه

  .الكتاب  يسمىاالعتبار

ذَِلك الِْكتَاب {:  في قولهالء الذين وصفوا بالتقوىهؤق، ف عليم حكيم، يعلم حال الخل-عز وجل-اهللا   أن:الثاني
تَِّقينى لِّلْمدِفيِه ه بيح قلوبهم  ويهديهم لما علم من صال-عز وجل-يوفقهم اهللا  ]سورة البقرة) ٢([ }الَ ر

أقوام وعلم فساد حالهم وقلوبهم وما انطوت عليه نفوسهم تعالى وهان عليه وصحة مقاصدهم، فيهديهم، 
  .أصالًفعوا بهذا القرآن، ولم يدخلوا في اإلسالم تلم ينفلهم، فأذ

 نزلت  في بيان األحكام التي-عز وجل- أن هذه القرآن يشتمل على ألوان الهدايات مما فصله اهللا ونجد أيضاً
تباعاً وبيان حقائق اإليمان وما إلى ذلك، فهذا كله ال شك أنه هدايات لمن دخلوا في اإلسالم، وهم الذين 

وإال فالتقوى ، والمقصود من تحقق التقوى هنا هو الدخول في اإلسالم يستحقون الوصف المذكور وهو التقوى
  .تعرفون معناها وما جاء فيها

 بي، الشرك يتَّقون الذينون المؤمنهم : قال }هدى لِّلْمتَِّقين{:  قال-مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن عن

  . بطاعتي ويعملون

الذين يحذرون من اهللا عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى، :  للمتقين قال-اهللا تعالى عنهرضي -وعنه 
  .ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به

 ]سورة البقرة) ٣([ }الَِّذين يْؤِمنُون ِبالْغَيِب ويِقيمون الصالةَ{ :بقوله اهللا نعتهم الذين هم }لِّلْمتَِّقين{ قتادة وقال

   .قال كما وهو كله، ذلك تَعم اآلية أن: جرير ابن اريواخت، بعدها والتي يةاآل

الَِّذين يْؤِمنُون ِبالْغَيِب ويِقيمون الصالةَ وِمما رزقْنَاهم { على كل حال هو ذكر شيئاً من أبرز صفاتهم بعده
نِفقُون{ فات أهل اإليمان، في ص-عز وجل-يقول اهللا ، كما ]سورة البقرة) ٣([ }ي شُونمي ِن الَِّذينمحالر ادِعبو

* قَد َأفْلَح الْمْؤِمنُون{ :وقال تعالى ]سورة الفرقان) ٦٣([} علَى الَْأرِض هونًا وِإذَا خَاطَبهم الْجاِهلُون قَالُوا سلَاما

ونخَاِشع لَاِتِهمِفي ص مه وإنما إلى آخره مع أن هذا ليس حصراً ألوصافهم ]سورة المؤمنون) ٢-١([ }الَِّذين ،
 فكل هذه هذا ال يشكل على كل حال؛، ووهكذا األوصافوأهم قد يذكر أبرز  وأيذكر طرفاً من أوصافهم 
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ال شك أن و هي أقوال صحيحة، :األقوال التي قيلت ال منافاة بينها وال نحتاج إلى شيء من الترجيح، فنقول
  .ين هم الذين يؤمنون بالغيب، ويقيمون الصالة، وهم الموصوفون بكل ما ذكرالمتق

 يبلغ ال(( :-صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول قال: قال السعدي عطية عن ماجه وابن الترمذي روى وقد

  .غريب حسن: الترمذي قال ثم ،)١()بأس به مما حذرا به بأس ال ما يدع حتى المتَّقين من يكون أن العبد

ضعف، وقضايا التصحيح والتضعيف هي من القضايا من العلى كل حال هذه الرواية معروف ما فيها 
بأنه يشترط أن ال يضع في الكتاب إال روايات صحيحة، : االجتهادية، وبالتالي ال تضيق ذرعاً إذا قال لك أحد

د، فالناس يجتهدون، وقد نها ضعيفة؛ ألن هذا كله من قبيل االجتهاإ: ثم تجد بعض الروايات يقال عنها
يختلفون في بعض أصول وقواعد الجرح والتعديل، أو بعض قضايا المصطلح ويقع بينهم التفاوت حتى في 

 بأس ال ما يدع حتى المتَّقين من يكون أن العبد يبلغ ال((:  في قولهتطبيقها، فعلى كل حال المعنى الذي ذكر

والورع عن األمور  وى، وهي الورع عن األمور المشتبهة،ال شك أن هذه من أرفع مراتب التق ))حذرا به
المكروهة، والورع عن التوسع في الدنيا مما يقعده عن بلوغ المقامات العالية في منازل العبودية، كل هذه 

 إلى درجة عالية في توصل العبدإذا تحققت  ال شك أنها -يعني غير ترك الحرام-األنواع الثالثة في الورع 
 -رضي اهللا عنه- وكان هذا هو مذهب عمر ، ونحو ذلكالمآكل التوسع في  منرك ما ال بأس بهالتقوى، يت

تنزه تعلمون و ]سورة األحقاف) ٢٠([ }َأذْهبتُم طَيباِتكُم ِفي حياِتكُم الدنْيا{ :-تبارك وتعالى-وكان يتأول قوله 
  . بحسبه في هذا البابل إنسانبعض الصحابة عن بعض األشياء من اللباس الفاخر جداً، وك

العالم ال   أمالكن هذا قد يصلح لبعض العامة من أهل السعة والغنى أن يسكن القصور،  بالعالمال يليق ولذلك
يكون  قد  هذا؛ ألن هذا، وقد ال يصلح له أن يركب المراكب الفخمة جداً التي تنشد إليها أنظار الناسيصلح له

،  فاليترفعون بمثل هذه األمور ويكملون نقصهم بمثل هذا البهرج، أما العالمنقصاً في حقه، مع أن العامة 
لكنه يلبس اللباس النظيف   جداً،غالي ذا الثمن النفيس الثياب و أن يلبس فاخر الثيابلعالموكذلك قد ال يصلح ل

ق أحد، وشيناً في حق الذي يليق بمثله، وهكذا، لكل أحد ما يالئمه ويناسبه، فقد يكون هذا زيناً في حالمعتدل 
  .آخرين

عز -ويطلق الهدى ويراد به ما يقر في القلب من اإليمان، وهذا ال يقدر على خلقه في قلوب العباد إال اهللا 
) ٢٧٢([ }لَّيس علَيك هداهم{ :، وقال]سورة القصص) ٥٦([ }ِإنَّك لَا تَهِدي من َأحببتَ{ :، قال اهللا تعالى-وجل

من يهِد اللَّه فَهو الْمهتَِدي { :، وقال]سورة األعراف) ١٨٦([ }من يضِلِل اللّه فَالَ هاِدي لَه{ :، وقال]رةسورة البق
  .من اآليات، إلى غير ذلك ]سورة الكهف) ١٧([ }ومن يضِلْل فَلَن تَِجد لَه وِليا مرِشدا

وِإنَّك لَتَهِدي ِإلَى ِصراٍط { :قال اهللا تعالى، ة عليه واإلرشاد والداللويطلق ويراد به بيان الحق وتوضيحه
وَأما { :، وقال تعالى]سورة الرعد) ٧([ }ِإنَّما َأنتَ منِذر وِلكُلِّ قَوٍم هاٍد{ :، وقال]سورة الشورى) ٥٢([} مستَِقيٍم

دلَى الْهى عموا الْعبتَحفَاس منَاهيدفَه ودسورة فصلت) ١٧([ }ىثَم[.  

                                                

) ٢٤٥١(ما جاء في صفة أواني الحوض       :  باب -صلى اهللا عليه وسلم   -صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهللا        : كتاب  أخرجه الترمذي في      - ١

  )٦٣٢٠(، وضعفه األلباني في ضعيف الجامع )١٤٠٩ ص  /٢ج ) (٤٢١٥(الزهد في الدنيا :  باب-الزهد : ، وابن ماجه في كتاب)٦٣٤ص  / ٤ج (
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ال لكان  لو كانت هداية توفيق اعلى أنها هداية إرشاد؛ ألنه }وَأما ثَمود فَهدينَاهم{ :وجه االستشهاد بهذه اآلية
 استحبوا بل لكنهم ما اهتدوا،دخلوا في اإليمان؛ ألن اهللا ال راد لقضائه وال معقب لحكمه، قد بد أن يكونوا 

 هديناهم أي بينا لهم الحق من الباطل، فآثروا  فمعنىفبقوا على الكفر فهي هداية إرشاد،العمى على الهدى 
  .الباطل

 فهي هداية إرشاد، وكل هداية منفية عنه -صلى اهللا عليه وسلم-كل هداية مثبتة للنبي وهنا مسألة وهي أن 
  .التوفيقهي هداية ف

 واهللا ،على تفسير من قال المراد بهما الخير والشر وهو األرجح ]لدسورة الب) ١٠([ }وهدينَاه النَّجديِن{ :وقال
  .أعلم

ه طريق الخير من طريق بينا لأي : }وهدينَاه النَّجديِن{بل هذا هو قول عامة أهل العلم من السلف والخلف، 
 فهذا القول في الثدييخرج من بطن أمه فيلتقم حينما  الثديين هديناه:  أيالقول اآلخر في اآليةالشر، وأما 

 الهداية وهداية المخلوقات  لكن هذهإلى هذا، ى الرضيع قد هد-عز وجل- وإن كان اهللا، بعيد وال يتبادراآلية 
  .هداية فطرية تسمى عموماً لما تقوم به معائشها ومصالحها كلها

  .الوقاية من وقوى أصلها ألن ؛يكره مما التوقي التقوى وأصل

 ألنها وقوى:  الحافظ ابن كثيرولقمن الناحية التصريفية وقي، ف وأصل مادة التقوى التقوى على وزن فعلى،

فأولها حرف التصريف يمر بأكثر من طور فيما يعللون به في اإلبدال، فهي وقي فأحد أطوار التصريف، 
لة  معتلة األول، ومعتلة اآلخر، فأبدل حرف العلة األول، وأبدل حرف الععلة، وآخرها حرف علة، فهي

إن المراحل وقي فأبدل األول تاء، وصارت : األخير فصارت بهذا االعتبار تقوى، يعني تستطيع أن تقول
 األخير، أي أبدل: أبدل األول قل: فبدالً من  أن تقول ما أخطا -رحمه اهللا-حتى تعرف أن ابن كثير وتقي، 
  . في أطوار التصريفىسط المرحلة الوالذي ذكره ابن كثير يمكن أن تكون ف،الواو ألفاًأبدلت 

 عن -رضي اهللا تعالى عنه- كعب بن أبي سأل -رضي اهللا تعالى عنه- الخطاب بن عمر إن: قيل وقد

 فذلك :قال واجتهدت شمرت :قال عملت فما :قال ،بلى قال ؟شوك ذا طريقاً سلكت أما :له فقال التقوى

  .التقوى

 أبي عن رافع بن المسيب بن العالء عن الرازي جعفر أبو قال ]قرةسورة الب) ٣([ }الَِّذين يْؤِمنُون ِبالْغَيِب{

  .التصديق اإليمان: قال -رضي اهللا تعالى عنه- اهللا عبد عن األحوص أبي عن إسحاق

 وقال يصدقون :}يْؤِمنُون{ :-مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن عن وغيره طلحة أبي بن علي وقال

  .يخشون :}يْؤِمنُون{ :أنس بن الربيع عن الرازي جعفر أبو قالو العمل اإليمان :الزهري عن معمر

تجده في كثير من عبارات السلف،  فسره بالتصديق، وهذا  األول،هذه ثالثة أقوال في تفسير اإليمان
  .ومقصودهم بذلك هو بيان معنى اإليمان إذا ذكر مع العمل، أو إذا ربط بأمر يتعلق باالعتقاد فقط

: وبمعنى آخرهل يعمل بالغيب؟  يعني هل يتأتى فيها العمل هنا؟: }الَِّذين يْؤِمنُون ِبالْغَيِب{ :ى قوله تعالفمثالً

  .إنما يكون مجرد التصديق يكون عمالً وال يكون عمالً؟هل اإليمان بالغيب هنا 
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بة تقرب  يذكر عبارة قري أييقربون المعنى،  في التفسير-رضي اهللا عنهم- ذكرنا من قبل أن السلف نحن
تبين المعاني التكميلية في كل لفظة وأنه ال أردت أن لك المعنى، فإذا جئت على طريقة التدقيق في التفسير و

 كما يقول بعض أهل العلم من أهل اللغة ومن بعض ،ال يصح تفسير اإليمان بالتصديق: يوجد ترادف فستقول
 ذكر سبعة فروق بين اإليمان  حيثاإليمان الكبير كما في كتابه -رحمه اهللا-المتأخرين، ومنهم شيخ اإلسالم 

ال يصح :  في اللغة، وقال بينهما فروق ذكر سبعةابن القيم في الريب والشك حيث: مثل ما قالو ،والتصديق
  .شرعاً ال  لغة المقصود هنا تعريفه مع أنتفسير اإليمان بالتصديق،

  لغة هو الريب بالشك، وهنا اإليمانواما فسريعبرون بعبارة قريبة، ك فالسلف يقربون المعنىالمهم أن 

: من فهم طريقة السلف يقول وهكذا  فال يشكل عليكم هذا مع كالم شيخ اإلسالم فليس بينها تعارض،،التصديق

يلية، وإنما يقرب لك ألنهم ال يعمدون إلى هذه التدقيقات في التفسير بمراعاة المعاني التكم؛ ليس هناك تعارض
  .المعنى فقط

 كل حال اإليمان إذا ذكر معناه في اللغة فإنهم يفسرونه في بعض األحيان بالتصديق، وإذا أردت أن تدقق على
اإليمان هو : إذا قيل، فإنه هذا ما يتعلق بالقلبو التصديق االنقيادي، هوأو هو اإلقرار : أكثر يمكن أن تقول

 بل ال بد من مجرد التصديق ال يكفي،فال  إقرار القلب وانقياده، وإاهتصديق الجنان معنفتصديق الجنان، 
يْؤِمنُون { فـ بالغيب،تق تعلالقضية هناف،  قول وعمل وأنهإلى ذلك اإليمان في حقيقته الشرعيةاإلضافة 

  .يعني يصدقون به ]سورة البقرة) ٣([ }ِبالْغَيِب

وال شك  العمل،  وهوإليمانفسر اإليمان بالعمل، ويكون ذلك من تفسيره ببعض ما تركب منه ا: المعنى الثاني
كونه فسره من تصديق اللسان والجنان والعمل بالجوارح، و، فهو يتركب أن العمل ركن من أركان اإليمان

ال بأس أن يعبر عن الشيء بأحد أركانه كما سبق في الصالة أنها قراءة والحج عرفة، بذكر أحد أركانه منها ف
  .هذا ال إشكالفوما أشبه ذلك، 

أهل العلم الذي قاله عامة الخشية، لكن المعنى المتبادر والمشهور وأنه ب اإليمان بالغيب لسلفبعض ا فسرو
 والمالئكة والجن،  من اإليمان باهللا أي يؤمنون باألمور الغيبية}يْؤِمنُون ِبالْغَيِب{ : في قولهالخلفمن السلف و

  .وغير ذلك سواء كان من الغيب المطلق أو الغيب النسبي

 بالنسبة ه لكن-صلى اهللا عليه وسلم- فنحن لم نر النبي ؛ بالنسبة لنا غيب-صلى اهللا عليه وسلم- النبي
هذا هو و يؤمن بهذه الحقائق التي لم يشاهدها، جيد،  الذي فالمؤمن بالغيب هو،للصحابة ليس من أمور الغيب

  .المعنى المشهور ابتداء من اإليمان باهللا

في حال خلوته وانفراده، أي في حال الغيب،  يراد به الذي يؤمن أن ذلك }ن ِبالْغَيِبيْؤِمنُو{لـالمعنى الثاني و
، وليس  في حال الغيب مؤمنفكذلك أيضاًظاهر مؤمن، الر اإليمان جلوة أمام الناس، فهو في أظه كما أنه

لَواْ ِإلَى شَياِطيِنِهم قَالُواْ ِإنَّا معكْم ِإنَّما نَحن وِإذَا لَقُواْ الَِّذين آمنُواْ قَالُواْ آمنَّا وِإذَا خَ{ :ممن قال اهللا عنهم
ِزُؤونتَهسهؤالء ليسوا على اإليمان في حال الخفاء حينما يغيبون على األنظار، فيكون  ف،]سورة البقرة) ١٤([} م

 ذكره بعض  كما قلناذا المعنىهوعن أنظار الناس،  في حال غيابهم :أي }يْؤِمنُون ِبالْغَيِب{على هذا التفسير 
 اإليمان بالغيب واء فسرناه بهذا أو بالمعنى األول المشهور فإنس وأرجح وهو المتبادر، السلف، لكن األول
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فهو  خشية، وإذا فسرناه بالمعنى اآلخرمقتضياته ولوازمه المن ؛ ألن يورث الخشيةكاإليمان باهللا واليوم 
، ويكون الخشية وأن اهللا يراه ويشاهده ويطلع على أحواله فهذا يورث  عليه،-عز وجل-يستحضر رقابة اهللا 

هذا مثال عليه، فالتفسير هذا ليس بخطأ، وإنما ووالسلف قد يفسرون بالالزم، ، تفسير بالالزم من قبيل الهذا
 التي هي رة أو بالتضمن أو بالالزم، أو باإلشا، والكالم قد يفسر بالمطابق،هو من قبيل التفسير بالالزم: يقال
  .أنواع الداللة المعروفةمن 

فسر العلم بالخشية، مع أن فهو " العلم الخشية: "-رضي اهللا عنه-كما قال ابن مسعود  }يْؤِمنُون ِبالْغَيِب{ :إذن
  . وكفى بخشية اهللا علماًالعلم هو إدراك المعلوم على ما هو به على حقيقته؛ ألن العلم ما أورث الخشية،

 في هللا الخشية دخلت وقد ،واعتقاداً وعمالً قوالً بالغيب باإليمان موصوفين يكونوا أنولوال  :رجري ابن قال 

  .بالعمل القول تصديق هو الذي اإليمان معنى

عمل القلب؛ ألن شيء، فال شك أن الخشية هي جزء من توجيه ابن كثير هنا يختلف عما ذكرت بعض ال
التوكل والمحبة والرجاء، وما ووإقراره، وعمل القلب مثل الخشية اإليمان قول القلب وهو تصديقه وانقياده 

  . فسر اإليمان بجزء منههناهو أشبه ذلك، فهي جزء من اإليمان، ف

 فيطلق اللغة في اإليمان أما :قلت،  بالفعل اإلقرار وتصديق ورسله وكتبه باهللا لإلقرار جامعة كلمة واإليمان

يْؤِمن ِباللِّه ويْؤِمن { :تعالى قال كما ذلك به والمراد لقرآنا في يستعمل وقد ،المحض التصديق على
ْؤِمِنينسورة التوبة) ٦١([ }ِللْم[.  

}ْؤِمِنينِللْم ْؤِمنيِباللِّه و ْؤِمنِباللِّه{ على هذا التفسير :}ي ْؤِمن{ ،يعني يصدق باهللا }يْؤِمِنينِللْم ْؤِمنيأي}و : 

 آمنه؟ : فتقول آمن يعدى بنفسه، وهلصدقه: ويعدى بنفسه فتقول صدق له :، تقولم هنا بالاليصدقهم، وعداه
آمن به، وصدق به، : ، فتقول]سورة يوسف) ١٧([ }وما َأنتَ ِبمْؤِمٍن لِّنَا{ : كما قال تعالىآمن له:  تقولبلال، 

اإليمان فيه معنى األمن، ت أن ، ومن الفروقاوصدقه، فهذه من الفروقات في االستعمال بين اإليمان والتصديق
 تقول مثالً الما يستعمل به التصديق، ف في كل حال كيستعمل معنى التصديق، واإليمان ال وال يوجد هذا في

اإليمان يكون ؛ والسبب في ذك أن أنا مصدق أن الشمس طالعة: أنا مؤمن اآلن أن الشمس طالعة، لكن تقول
  .ن غائبةفي األمور التي من شأنها أن تخفى وتكو

 ]سورة يوسف) ١٧([ }وما َأنتَ ِبمْؤِمٍن لِّنَا ولَو كُنَّا صاِدِقين{ :-عليهم السالم– ألبيهم يوسف إخوة قال وكما

سورة ) ٢٥([ }ِإلَّا الَِّذين آمنُواْ وعِملُواْ الصاِلحاِت{ :تعالى كقوله األعمال مع مقروناً استعمل إذا وكذلك
  .وعمالً وقوالً اعتقاداً إال يكون ال المطلوب الشرعي فاإليمان مطلقاً استعمل ذاإ فأما، ]اإلنشقاق

من يفسرون اإليمان بأنه مجرد اإلقرار أو التصديق كالجهمية فإن مثل هذا لم يقل به هذا هو الصواب، وأما 
، فيكون اإليمان وإنما غاية ما قالوا في معناه اللغوي أو حينما يذكر معه العمل لسلف إطالقاً،اأحد من 

المقصود به ما يرجع إلى القلب من اإلقرار والتصديق، فأما تفسير اإليمان الشرعي بأنه اإلقرار أو التصديق 
  .نحو هذا فهذا لم يقل به أحد من السلف وأ

 الحمد وهللا ،البخاري شرح أول في فيها الكالم أفردنا وأحاديث كثيرة آثار فيه ورد وقد ،وينقص يزيدوهو 

  .منةوال
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من { :وقوله ]سورة الملك) ١٢([} يخْشَون ربهم ِبالْغَيِبِإن الَِّذين { :تعالى كقوله بالخشية فسره من ومنهم
 :تعالى قال كما والعلم اإليمان خالصة والخشية ،]سورة ق) ٣٣([} خَِشي الرحمن ِبالْغَيِب وجاء ِبقَلٍْب مِنيٍب

 السلف عبارات اختلفت فقد هنااه المراد الغيب وأما، ]سورة فاطر) ٢٨([ } الْعلَماءلَّه ِمن ِعباِدِهِإنَّما يخْشَى ال{

  .مراد الجميع أن إلى ترجع صحيحة وكلها فيه

سورة ) ٣([ }يْؤِمنُون ِبالْغَيِب{ :تعالى قولهفي  العالية أبي عن أنس بن الربيع عن الرازي جعفر أبو قال
 بعد بالحياة ويؤمنون ولقائه وناره وجنته خراآل واليوم ورسله وكتبه ومالئكته باهللا يؤمنون :قال ،]البقرة

  .دعامة بن قتادة قال وكذا كله غيب فهذا وبالبعث الموت

رضي اهللا تعالى - مسعود بن اهللا عبد عند كنا :قال يزيد بن الرحمن عبد عن منصور بن سعيدوروى 
 محمد أمر إن": اهللا عبد فقال به سبقونا وما -سلم و عليه اهللا صلى- بيالن أصحاب فذكرنا جلوساً -عنه

 إيمان من أفضل إيماناً قط أحد آمن ما غيره إله ال والذي ،رآه لمن بيناً كان -وسلم عليه اهللا صلى-

  ."بغيب

سبة لهم  بالن-صلى اهللا عليه وسلم-وا من بعد يكون النبي ؤ أن الذين جا-رضي اهللا عنه– ابن مسعود يقصد
 ،-صلى اهللا عليه وسلم-اإليمان بالنبي  }الَِّذين يْؤِمنُون ِبالْغَيِب{ فيدخل في قوله بالنسبة لنامن أمور الغيب، 

اآلن فلو قلت لك  وفيه غيب حاضر مما لم نطلع عليه، وهناك غيب مستقبل، ،ولذلك الغيب فيه غيب ماض
 هذه ؛ ألنأدريال :  ستقول  أو ماذا يوجد خلف هذا المبنى،خارج هذا المكان ما الذي يدور :في هذه اللحظة

لغيب بالنسبة ل و اهللا أعلم،: ستقول ما الذي يجري في البلد الفالني؟: لو قيل لككذلكو من أمور الغيب،
  .المطلق فهو المستقبل

إلى  ]سورة البقرة) ٣-١([ }..ْؤِمنُون ِبالْغَيِبالَِّذين ي* ذَِلك الِْكتَاب الَ ريب ِفيِه هدى لِّلْمتَِّقين *الم{ :قرأ ثم
 وقال مستدركه في والحاكم مردويه وابن حاتم أبي ابن رواه وهكذا ،]سورة البقرة) ٥([ }الْمفِْلحون{ :قوله

  .يخرجاه ولم الشيخين شرط على صحيح :الحاكم

 بعض  وجاء في هذا المعنى أيضاً-رضي اهللا تعالى عنه-الرواية هذه ثابتة معروفة مشهورة عن ابن مسعود 
  .المرويات عن غير ابن مسعود

 حدثنا -رضي اهللا عنه- جمعة ألبي قلت :قال محيريز ابن عن أحمد رواه الذي الحديث هذا معنى وفي

-  اهللا رسول مع تغدينا :جيداً حديثاً أحدثك نعم :قال -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول من هسمعتَ حديثا

 معك أسلمنا ؟منا خير أحد هل ،اهللا رسول يا :قال الجراح بن عبيدة أبو ومعنا -وسلم هعلي اهللا صلى

  .)٢())يروني ولم بي يؤمنون بعدكم من قوم نعم(( :قال معك وجاهدنا

رضي اهللا تعالى - جاء من حديث أبي جمعة حديث الهذا، وأبو جمعة من الصحابة اسمه حبيب بن سباع
 سواء كان ذلك في حديث أبي -صلى اهللا عليه وسلم-هو ثابت عن النبي  وجاء أيضاً عن غيره، و-عنه

إن من ((:  مع حديثهذا الحديث وله أنه حسن، أو في غيره مما هو أصح منه،اأقل أحوالذي جمعة هذا 

                                                

  ).٦٢٨٢(، وصححه األلباني في مشكاة المصابيح برقم )٣٩٨ص  / ٢ج ) (٢٧٤٤(، والدارمي )١٠٦ص  / ٤ج ) (١٧٠١٧(أخرجه أحمد  -٢
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 هل : سؤال معروف وهوما فيه)٣())ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر خمسين منكم
   يمكن أن يكون فوقهم؟-صلى اهللا عليه وسلم-ل على أن أحداً بعد أصحاب النبي هذا يد

صلى اهللا عليه –قوله :  ويحتجون بأدلة منهاهذه مسألة معروفة، الجمهور على أن هذا ال يمكن وال يتأتى،
الساِبقُون و{ :منها قوله تعالى و)٤())لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه(( :-وسلم

   .]سورة التوبة) ١٠٠([ }اَألولُون ِمن الْمهاِجِرين واَألنصاِر

، الصحابة كأهل بدر وبيعة الرضوانوبعض أهل العلم يرى أن ذلك ممكن في غير أهل السبق، والفضل من 
صلى اهللا - غيرهم ممن أسلم في زمن النبي  ومن جاء بعضهم، أو األعراب أولكن مثل بعض مسلمة الفتح

 نبأدلة منها هذا ون لهذا القولويحتج، عبد البرن  وهذا قول معروف البهذا يمكن،:  يقولون-عليه وسلم
  .انالحديث

ال يبلغ أحد الصحابة وأهل بدر وبيعة الرضوان بأن كبار :  يقول-رحمه اهللا-شيخ اإلسالم ابن تيمية و
ء فراد ممن بعدهم من هو أفضل منهم، لكنه يبقى شي هؤالء فيمكن أن يأتي بعض األامرتبتهم، وأما من عد

 أو -عز وجل-شرف الصحبة، فهذا ال يمكن أن يدرك، وأما القرب من اهللا واحد ال يبلغهم فيه وهو مرتبة 
 أنه يمكن أن يأتي ى وما أشبه ذلك فير-صلى اهللا عليه وسلم- والبذل والنصح هللا ولرسوله العلم، أو العبادة

  . من مسلمة الفتح أو األعراب أو غيرهمآحاد الصحابة جاء بعدهم ممن يفوقبعض األفراد ممن 

شيئاً من اإلشكال في هذا الباب  تحل القرافي في الفروق، وذكرها غيره وهذا كله فيه قاعدة معروفة ذكرها
 في  هذه القاعدة يستعملها كل طرف هناإال أنوفي غيره من األبواب وهي أن المزية ال تقتضي األفضلية، 

الصحابة لهم شرف الصحبة، والمزية ال : يمكن أن يأتي بعض األفراد أفضل، يقولون: المسألة فالذين يقولون
تقتضي األفضلية يعني بإطالق، فهذا ال يلحقهم أحد فيها، لكن يمكن يكون أفضل منهم في األشياء األخرى، 

  .فالمزية ال تقتضي األفضلية

  أحد مطلقاً فقد حصلوا هذا الشرف العظيم، وال يمكن أن يكون أحد بعدهمال يمكن أن يلحقهم: والذين يقولون

 قال النبي هو في غاية االجتهاد أو العبادة ممن وإن جاء بعض الناس بعدهم وأفضل منهم بحال من األحوال،
 هذه مزية: أو كما ورد هنا في حديث أبي جمعة يقولون أجر خمسين،أن لهم  -صلى اهللا عليه وسلم-

  .أخرين، والمزية ال تقتضي األفضليةللمت

الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام (( : األفضلية مطلقاً، وذلك مثل حديثال يقتضي أن ذكر األجرينوال شك 
 له أجر ، فالذي يتتعتع فيه وهو عليه شاق)٥())البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران

                                                

صلى اهللا -فسير القرآن عن رسول اهللا كتاب ت، والترمذي في )٥٢٦ص  / ٢ج ) (٤٣٤١(األمر والنهي :  باب-المالحم:  أخرجه أبو داود في كتاب - ٣
 ]سورة المائـدة ) ١٠٥([ }يا َأيها الَِّذين آمنُواْ علَيكُم َأنفُسكُم{ :قوله تعالى:  باب–الفتن : ، وابن ماجه في كتاب)٢٥٧ص  / ٥ج ) (٣٠٥٨ (-عليه وسلم

، وصححه األلباني في السلسلة     )٢٧٢ص   / ٣ج  ) (٣١٢١(ألوسط  ، وفي ا  )١٧/١١٧ج  ) (٢٨٩(، والطبراني في الكبير     )١٣٣٠ص   / ٢ج  ) (٤٠١٤(
  <)٤٩٤(الصحيحة برقم 

، والطبرانـي  )٦٢٦ص  / ٢ج ) (٤٦٥٨ (-صلى اهللا عليه وسلم-باب في النهي عن سب أصحاب رسول اهللا  -السنة:   أخرجه أبو داود في كتاب    - ٤
 ).٩٨٨(نة برقم ، وصححه األلباني في ظالل الج)٢١٢ص  / ١ج ) (٦٨٧(في األوسط 

:  باب– صالة المسافرين وقصرها: ، ومسلم في كتاب)١٨٨٢ص  / ٤ج ) (٤٦٥٣(بس تفسير سورة ع: باب -التفسير :  أخرجه البخاري في كتاب- ٥

  .واللفظ لمسلم) ٥٤٩ص / ١ج ) (٧٩٨ (فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه
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مع السفرة الكرام البررة، مع أن ذاك لم  الذي تتعتع لكنه ليس أفضل من الماهرعلى القراءة وأجر على ال
  .يذكر له أجران

 ،الثة يؤتون أجرهم مرتينث((: -صلى اهللا عليه وسلم– في قوله كذلك ما ورد من الذين يؤتون أجرهم مرتين
بعه وصدقه فله  فآمن به وات-صلى اهللا عليه وسلم-رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي 

ال يمكن أن يكون أفضل   له أجران لكنالرجل الذي كان على دين أهل الكتاب ثم أسلمف،  الحديث)٦(..))أجران
تقتضي األفضلية،  لم يكن على دين أهل الكتاب أبداً، فالمزية ال الذي -رضي اهللا عنه– من أبي بكر الصديق

ظم منه، فقد يكون الشيء أعظم، وقد يكون الشيء كما وال تقتضي الفضل مطلقاً، فأجر أبي بكر الصديق أع
  .سبق على أجرين أو ثالثة أو نحو هذا

 مضاعفاً أو مأجرهون  يؤتميقال أنهؤالء وأشباه ذلك، فه الرجل الذي أدى حق اهللا وحق سيده، هذا أيضاً مثلو
  .ليةالمزية ال تقتضي األفضم مطلقاً؛ ف أفضل من غيرهمنحو هذا لكن ال يعني ذلك أنه

 وقال فيه -رضي اهللا عنها– الزهراء  هو زوج فاطمة-رضي اهللا عنه-  بن أبي طالب عليإن: نقولذلك ك
إال أنه ليس نبي ، أال ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى((: -عليه الصالة والسالم-النبي 
لراية غدا أو ليأخذن الراية غدا ألعطين ا((: صلى اهللا عليه وسلم يوم خيبر– النبي  عنهقالو، )٧())؟بعدي

 ليس أفضل من أبي  مع ذلك هو لكن-رضي اهللا عنه- همزايا من  إلى غير ذلك)٨())رجل يحبه اهللا ورسوله
، كذا في أبواب كثيرة، واهللا أعلم فالمزية ال تقتضي األفضلية، وه؛-رضي اهللا عنهم أجمعين– بكر وعمر

  .آله وصحبه أجمعين، والحمد هللا رب العالمينعلى حمد، ووصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله م

                                                

:  باب– اإليمان: ، ومسلم في كتاب)١٠٩٦ص  / ٣ج ) (٢٨٤٩ (ضل من أسلم من أهل الكتابينف:  باب-الجهاد والسير:  أخرجه البخاري في كتاب  - ٦

  .، واللفظ لمسلم)١٣٤ص  / ١ج ) (١٥٤ ( إلى جميع الناس ونسخ الملل بملة-صلى اهللا عليه وسلم-وجوب اإليمان برسالة نبينا محمد 
 فـضائل الـصحابة   :كتاب، ومسلم في )١٦٠٢ص  / ٤ج ) (٤١٥٤ (ة العسرةغزوة تبوك وهي غزو  :  باب -المغازي:  أخرجه البخاري في كتاب    - ٧

  ).١٨٧٠ص  / ٤ج ) (٢٤٠٤ (-رضي اهللا عنه-من فضائل علي بن أبي طالب :  باب-رضي اهللا تعالى عنهم
ة رضي اهللا تعالى    فضائل الصحاب : ومسلم في كتاب  ،  )١٥٤٢ص   / ٤ج  ) (٣٩٧٢ (باب غزوة خيبر  :   باب -المغازي: كتاب أخرجه البخاري في     - ٨

  .، وهذا لفظ البخاري)١٨٧٢ص  / ٤ج ) (٢٤٠٧ (-رضي اهللا عنه-من فضائل علي بن أبي طالب :  باب-عنهم
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )٣(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير 

  خالد السبت/ الشيخ

  

  .بعد و، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين

   ]سورة البقرة) ٣([ }نَاهم ينِفقُونويِقيمون الصالةَ وِمما رزقْ{ : في قوله تعالى-رحمه اهللا تعالى-قال المفسر 

  .بفروضها الصالة يقيمون: أي }الصالةَويِقيمون {: -عنهمارضي اهللا تعالى - عباس ابن قال"

 والتالوة والسجود الركوع إتمام الصالة إقامة: -عنهمارضي اهللا تعالى - عباس ابن عن الضحاك وقال

  .فيها عليها واإلقبال والخشوع

  .وسجودها وركوعها ووضوئها، مواقيتها على المحافظة الصالة إقامة: ادةقت وقال

 وسجودها ركوعها وتمام هاب الطهور وإسباغ ،مواقيتها على المحافظة :إقامتها: حيان بن مقاتل وقال

  ".إقامتها فهذا ،-صلى اهللا عليه وسلم- النبي على والصالة والتشهد فيها، القرآن وتالوة

  :الرحيم، الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعدبسم اهللا الرحمن 

 في معنى -رضي اهللا عنهم- وغيرها مما قاله السلف -رحمه اهللا-هذه األقوال التي ذكرها الحافظ ابن كثير ف
 وهي داخلة في معناها، والمراد أنهم يأتون بها مقيمين ألركانها كما في قول ابن ،إقامة الصالة كلها صحيحة

 يعني يأتون بما افترض عليهم فيها من أركان وواجبات، وهكذا :أي يقيمون الصالة بفروضها: عباس هنا
يحققون ما شرط لصحتها كالطهارة، واستقبال القبلة، وما وأيضاً األقوال األخرى يحافظون على األوقات، 
  .أشبه هذا، كل هذه األمور هي من إقامة الصالة

 }وَأِقِم الصلَاةَ{ : كقوله تعالى، بها في القرآن إال بلفظ اإلقامة-عز وجل-مر اهللا الصالة لم يأفوعلى كل حال 

   : كقوله تعالى في القرآن،-عز وجل-وكذلك نجد ذلك غالباً حينما يذكرها اهللا  ،]سورة العنكبوت) ٤٥([

  .ضع إقامة إال في ثالثة موا من غير، ولم يرد ذكر المصلين]سورة النساء) ١٦٢([ }والْمِقيِمين الصالَةَ{

وليس هذا على سبيل األمر وال  ،]سورة المدثر) ٤٣([ }قَالُوا لَم نَك ِمن الْمصلِّين{ :الموضع األول قوله تعالى
  . الدخول فيها منعلى سبيل المدح، وإنما اإلخبار عن حال أهل النار وما أوجب لهم

  .هذا أيضاً في مقام الوعيد و،]سورة الماعون) ٤([ }مصلِّينفَويٌل لِّلْ{ :الموضع الثاني قوله تعالىو

  .]سورة المعارج) ٢٢([ }ِإلَّا الْمصلِّين{ :الموضع الثالث قوله تعالى

والْمِقيِمين { : التي لم تذكر اإلقامة مع ذكر الصالة، وأما ما سوى ذلك فإنه يقول المواضع الثالثة هيهذه
، وما ]سورة البقرة) ٤٣([ }وَأِقيمواْ الصالَةَ{ ،]سورة هود) ١١٤([} وَأِقِم الصالَةَ{، ] النساءسورة) ١٦٢([ }الصالَةَ

وآتُواْ { :دل ذلك على أن المراد هو إقامة الصالة وليس مجرد أداء الصالة وأما في الزكاة فيقولويأشبه ذلك، 
  .التي تؤثر في اإلنسانالصالة التي تقام هي ف، ]سورة البقرة) ٤٣([ }الزكَاةَ



 ٢

ه  صح ذلك عنفقد  قد أخبر أن المصلي ليس له من صالته إال ما عقل منها،-صلى اهللا عليه وسلم-والنبي 
 تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها ،إن الرجل لينصرف وما كتب له إال عشر صالته((:  قالأنه

  .)١())انصفه

 ينبغي من الخشوع واستحضار القلب بما يقوله ويفعله اإلنسان في هذه فهي تسقط عنه التبعة إن لم تكن كما
  .منها  بحسب ما عقل: أي-عليه الصالة والسالم-كما أخبر النبي صالة، فيخرج ليس له من صالته إال ال

، ]سورة العنكبوت) ٤٥([ }نكَِروَأِقِم الصلَاةَ ِإن الصلَاةَ تَنْهى عِن الْفَحشَاء والْم{ :-عز وجل-ولذلك لما قال اهللا 
نهي الصالة عن الفحشاء والمنكر هو حكم مترتب على وصف وهو  ففإنه قد علق هذا الحكم بوصف،

 الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه، فعلى قدر إقامتك للصالة تؤثرمعلوم أن اإلقامة، و

لماذا ال تؤثر الصالة في كثير  وهو دائماًيطرح  الذي للسؤالجواب هذا عن الفحشاء والمنكر، وانتهائك  في
  . الصحيحمنها ما هو متكلف، لكن هذا هو الجواب عن هذا السؤال كثيرة إجابات تسمعربما من المصلين، و

 زكاة: قال }وِمما رزقْنَاهم ينِفقُون{ :-عنهمارضي اهللا - عباس ابن عن وغيره طلحة، أبي بن علي وقال"

  .مأمواله

 من أناس وعن مسعود، ابن عن مرة وعن عباس، ابن عن صالح، أبي وعن مالك، أبي عن السدي وقال

 على الرجل نفقة: قال }وِمما رزقْنَاهم ينِفقُون{ -ورضي عنهم صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول أصحاب

  ".الزكاة تنزل أن قبل وهذا أهله،

أن هذه السورة  القول ببناء على قالوا هذا ،أموالهم زكاة: قال }زقْنَاهم ينِفقُونوِمما ر{: القول األول بأن قوله
  .فرضت بعد ذلك  وإنما،هي أول سورة نزلت في المدينة، ولم تفرض الزكاة بعد

عز -فرض في مكة، كما قال اهللا  أن أصل الزكاة، واألقرب  في الزكاة متى فرضت معروفخالفيوجد و
وسورة األنعام سورة مكية قطعاً، ، ]سورة األنعام) ١٤١([ }وآتُواْ حقَّه يوم حصاِدِه{ :األنعام في سورة -وجل

  .فكانت الزكاة مفروضة بمكة لكن األنصباء واألموال الزكوية لم تفصل إال في المدينة

ل فرض الزكاة، أول سورة البقرة قب نزلوإن الزكاة لم تفرض إال في المدينة : ومن أهل العلم من يقول
، وعلى  بجزء المعنىهي الزكاة بناء على التفسير: ب، وبعضهم يقولهي النفقة على األقار: فبعضهم يقول

  . وهو أعميؤتون زكاة أموالهم:  قالاد وال يقصدون بذلك الحصر، فهنايمثلون على العام بأحد األفرهذا 

}نِفقُوني مقْنَاهزا رِممهذا من باب البيان واإليضاح بجزء المعنى، وإال والنفقة أعم،  ،]سورة البقرة) ٣([ }و
  . من الزكاة ومن غير الزكاة}وِمما رزقْنَاهم ينِفقُون{ فالنفقة أوسع من هذا

 حتى وجهدهم، ميسرتهم قدر على اهللا إلى بها يتقربون اًنقربا النفقات كانت: الضحاك عن جويبر وقال"

  ".تاتالمثِب الناسخات هن الصدقات، فيهن يذكر مما براءة، سورة في آيات سبع ،تالصدقا فرائض نزلت

  

                                            

، وحسنه األلباني في صحيح أبـي داود بـرقم          )٢٧١ص   / ١ج  ) (٧٩٦ (الصالة نقصان في جاء ما :باب -الصالة  :  أخرجه أبو داود في كتاب     - 1
)٧١٤.( 



 ٣

على كل حال آية األنعام كانت قبل فرض التقادير إن في المال حقاً غير الزكاة، و: بعض أهل العلم يقول
لحصاد يعطيه من واألنصباء وبيان األنواع التي تجب فيها الزكاة، فكان قدراً غير محدد يخرجه اإلنسان عند ا

  .راءحضره من الفق

}مقْنَاهزا رِممالمطلوب لست مطالباً بأن تخرج كل المال، وإنما أنك  هناهادخولووجه تبعيضية، هنا " من "}و 
  . على هذا األساسفهي دخلتتخرج بعض المال فقط، منك أن 

أي من المكاسب  }وِمما رزقْنَاهم{تالي ألن المقصود إنما هو إخراج األموال الطيبة وبال: وبعض العلماء يقول
  .هذه عقيدة أهل السنة، خالفاً للمعتزلةوالصحيحة؛ ألن الرزق يشمل الحالل والحرام، 

وِمما { : فقولهبالتاليوكل ما حصله اإلنسان فهو من الرزق، لكن منه ما يكون حالالً ومنه ما يكون حراماً ف
مقْنَاهزلكن على كل  وأنه ال يخرجها إال من كسب طيب أن اإلنسان يتحرى بصدقته،علىا يستدلون به }ر ،

  .حال ليس المراد إخراج الكل

 وهي وعبادته، اهللا حق الصالة فإن ؛األموال من واإلنفاق الصالة بين تعالى اهللا يقرن ما كثيرا: قلت"

 اإلحسان هو واإلنفاق عليه؛ توكلوال ودعائه إليه واالبتهال وتمجيده عليه، والثناء توحيده على مشتملة

 من فكل األجانب، ثم والمماليك، واألهلون القرابات بذلك الناس وأولى إليهم، المتعدي بالنفع المخلوقين إلى

  ".}وِمما رزقْنَاهم ينِفقُون{: تعالى قوله في داخل المفروضة والزكاة الواجبة النفقات

وَأِقيمواْ الصالَةَ { : كقوله تعالىين الصالة والزكاة، وهو أمر يتكرر كثيراًأحد األجوبة في سبب االقتران ب هذا
، ]سورة النساء) ١٦٢([ }الَةَ والْمْؤتُون الزكَاةَوالْمِقيِمين الص{ : وكقوله تعالى،]سورة البقرة) ٨٣([ }وآتُواْ الزكَاةَ

  فلماذا يحصل هذا االقتران؟

ة هي صلة بين العبد وبين ربه، والزكاة هي إحسان إلى المخلوقين، فسعادة العبد  أن الصال:الجواب األول
  .دائرة بين األمرين

 ألنه ما تقرب ؛ن الصالة هي رأس العبادات البدنية، والزكاة هي رأس العبادات الماليةإ: ويمكن أن يقال

الصدقة المستحبة، وهي أفضل من المتقربون إلى اهللا بشيء أحب إليه مما افترض عليهم، فالزكاة مفروضة، 
 من شروطها، وأما  هي الطهارة التيبسببوالبدن،  ن الصالة هي طهارة للنفسإ: ومن أهل العلم من يقول

  .الزكاة فهي طهارة للمال، فجمع له بين األمرين

 -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول أن -عنهمارضي اهللا تعالى - عمر ابن عن الصحيحين في ثبت ولهذا"

 الزكاة، وإيتاء الصالة وإقام ، وأن محمداً رسول اهللاهللا إال إله ال أن شهادة: خمس على اإلسالم بِني((: قال

  .كثيرة هذا في واألحاديث ،)٢())البيت وحج رمضان، وصوم

 واألفعال والسجود الركوع ذات في الشرع في الصالة استعملت ثم، الدعاء العرب كالم في الصالة وأصل

  ".المشهورة وأنواعها وصفاتها، المعروفة، بشروطها المخصوصة، األوقات في صوصةالمخ

                                            
 -اإليمان : ، ومسلم في كتاب)١٢ص  / ١ج ) (٨ ())سبني اإلسالم على خم((: -صلى اهللا عليه وسلم-اإليمان وقول النبي :  باب-كتاب اإليمان  - 2

  ).٤٥ص  / ١ج ) (١٦(بيان أركان اإلسالم ودعائمه العظام : باب



 ٤

 والعلماء يتكلمون في هذا ، الصالة المعروفة الشرعمعناها اللغوي عموماً هو الدعاء، ثم صارت فيالصالة 
ى بالحقائق هذه مسألة معروفة عند األصوليين، وهل ما يسم؟ هل هي باقية على أصلها اللغوي، ثم زيد عليها

 هل هذه باقية -مثل الصالة والصوم والجهاد والحج العمرة، وما أشبه هذا-الشرعية والمصطلحات الشرعية 
، بمعنى أو أن الشارع استعملها في شيء آخر غير المعنى اللغوي، على أصلها اللغوي ثم زيد عليها أشياء

رع جاء باستعمال جديد غير المعهود عند أن الشا:  أي؟ معنى مرتجلةماهل هي مرتجلة من قبل الشارع؟ 
 إذا قيل فالعرب قبل خطاب الشرعمعروفة قبل خطاب الشارع، وغير أشياء غير معهودة العرب، يعني أنها 

عند األنبياء  الصالة  حقيقةعنإال ما عرفوا  في لغتهم هي الدعاءما هي الصالة؟ يكون الجواب : لهم
  .السابقين

كُِتب علَيكُم { : قال تعالى وكان أهل الجاهلية يصومون يوم عاشوراء،،عند العرب كان معروفاًيام كذلك الص
ِلكُمِمن قَب لَى الَِّذينع ا كُِتبكَم اميكالم أهل ذا المعنى جاء به الشارع لكن أصل ، فه]سورة البقرة) ١٨٣([ }الص

  .اإلمساك  هو في الصياماللغة

 الذيبمعناه الشرعي  حج هو القصد، مع أنه كان معروفاً عندهمالارة، و هي الزي في اللغة العمرةكوكذل

 أو -الحقيقة الشرعية-الشارع يأتي بمصطلحات جديدة  وهي أن هذه مسألة مشهورةوعرف من قبل الشارع، 
  . بعض األشياءاد عليهاأنها هي المعنى اللغوي ثم ز

كيف : يقولو ،، وبعضهم ينكر هذاالغوي وزيد عليهالهي المعنى : منهم من يقولفلعلماء يتكلمون على هذا، اف
 على محمد اللهم صلِّ: " مثلفي الصالة واجب -مثالً– الدعاء، بمعنى أن ا وأركانالتكون الزيادات أصو

الركوع والسجود وتكبيرة اإلحرام والقيام، وما أشبه أين هو من  " آل محمد كما صليت على إبراهيمعلىو
 الكثيرة غير الدعاء كيف تكون هذه الزيادات العظيمة: ون فيقول؟أركان فيهالتي هي ذلك من هيئات الصالة ا

  !؟كون الصالة هي الدعاء وزيد عليهاتثم   في الصالةمن األقوال واألفعال

الشارع إذا ذكر الصالة فالمقصود أن هذه حقائق شرعية سواء كانت مرتجلة من قبل الشارع أو منقولة، 
سورة ) ١٠٣([} وصلِّ علَيِهم ِإن صالَتَك سكَن لَّهم{: كوع والسجود إال لقرينة، كقولهرفاألصل أنها ذات ال

وَأِقيمواْ { :قالأما إذا  الدعاء لهم،  بالصالةمقصود، فهنا ال)٣()) على آل أبي أوفىاللهم صلِّ((و ،]التوبة
 على المعنى تحمل أن ألفاظ الشارع هيالقاعدة  ووي،ال يحمل على المعنى اللغف، ]سورة البقرة) ٤٣([ }الصالَةَ

  . ثم المعنى اللغوي-يعني عرف المخاطبين-ي وجد فالعرفالشرعي، فإن لم ي

"}وِقنُوني مِة هِباآلِخرو ِلكا ُأنِزَل ِمن قَبمو كا ُأنِزَل ِإلَيِبم ْؤِمنُوني عباس ابن قال ]سورة البقرة) ٤([} والَِّذين 

 به جئت بما يصدقون: أي }قَبِلك ِمن ُأنزَل وما ِإلَيك ُأنزَل ِبما يْؤِمنُون والَِّذين{: -عنهما اهللا تعالى رضي-

  .ربهم من به وهمءجا ما يجحدون وال بينهم يفرقون ال ،المرسلين من قبلك من به جاء وما اهللا، من

 ؛اآلخرة سميت وإنما، والميزان والحساب، والنار، ،والجنة يامة،والق بالبعث: أي }يوِقنُون هم وِباآلِخرِة{
  ".الدنيا بعد ألنها

                                            
: ، ومسلم في كتاب)٢٣٣٩ص  / ٥ج ) (٥٩٩٨ (-صلى اهللا عليه وسلم-هل يصلي على غير النبي :  باب -الدعوات:  أخرجه البخاري في كتاب- 3

 ).٧٥٦ص  / ٢ج ) (١٠٧٨ (قة بصدالدعاء لمن أتى :  باب-الزكاة



 ٥

ي ذكرها عن تالتعبير في هذه الرواية الو القرآن، :يعني }يك وما ُأنِزَل ِمن قَبِلكوالَِّذين يْؤِمنُون ِبما ُأنِزَل ِإلَ{
فسرون اللفظة بما يقرب المعنى، وإال اإليمان ال أن السلف ييصدقون يدل على :  فيهاقالالتي وابن عباس 

  . يصدقون بما جئت به من اهللا، وبما جاء من قبلك: أييفسر بمجرد التصديق، وإنما هو تصديق خاص،

 كُلٌّ آمن الرسوُل ِبما ُأنِزَل ِإلَيِه ِمن ربِه والْمْؤِمنُون{ : تعالىكقولههذا  :"يجحدون وال بينهم يفرقون ال": قال
  .]سورة البقرة) ٢٨٥([ }آمن ِباللِّه ومآلِئكَِتِه وكُتُِبِه ورسِلِه

 ؛اآلخرة سميت وإنما، والميزان والحساب، والنار، ،والجنة والقيامة، بالبعث: أي }يوِقنُون هم وِباآلِخرِة{
ت الدار فحذف تقدير الدار اآلخرة، على اآلخرة مؤنث ولفظ  بعد الدنيا ألنها متأخرة، اآلخرة؛الدنيا بعد ألنها
اآلخرة فهي : إذا قيلف ،اآلخرة، ثم صارت علماً بالغلبة على اليوم اآلخر: ، فصار يقالغلبة االستعمالهنا ل

  .علماً بالغلبةت صار لكن اليوم اآلخر، مع أن ذلك يصدق على اليوم اآلخر، وعلى غيره مما يوصف بالتأخر

الَِّذين يْؤِمنُون ِبالْغَيِب ويِقيمون الصالةَ وِمما { :تعالى قوله من تقدم بما وفونالموص هم هنا نوالموصوفو"
نِفقُوني مقْنَاهزسورة البقرة) ٣([ }ر[.  

 وثالث الكافرين، نعت في وآيتان المؤمنين، نعت في البقرة سورة أول من آيات أربع: قال أنه مجاهد عن

 من وكتابي وعجمي، عربي من بها اتصف مؤمن كل في اتعام األربع اآليات ذهفه المنافقين، في عشرة

 وشرط لألخرى مستلزمة واحدة كل بل األخرى، بدون الصفات هذه من واحدة تصح وليس وجني، إنسي

صلى اهللا عليه - الرسول به جاء بما اإليمان مع إال والزكاة الصالة وإقام بالغيب اإليمان يصح فال معها،
  ".باآلخرة واإليقانصلوات اهللا وسالمه عليهم أجمعين،  الرسل من قبله من به جاء وما -موسل

، ففيه بيان لمعنى اآلية مع توجيه للقول الذي اً جيداً كالم-رحمه اهللا-هذا الكالم الذي ذكره الحافظ ابن كثير 
  :هيفي هذه اآلية ثالثة أقوال مشهورة، إذ اختاره؛ 

الذي يدل عليه السياق، وهو أيضاً هو  وهو الظاهر، و،ت األربع على ما ذكره ابن كثيرن هذه اآلياأ: األول
  . ال يصح اإليمان إال باجتماع هذه األمور جميعاً من أنه ابن كثيروتعليله ما ذكره، ما تدل عليه النصوص

هذه اآلية ، وأن  اإلسالم المقصود به العرب الذين خاطبهم القرآن، ودخلوا فيأن ما قبلها إنما:  الثانيوالقول
  .هذه في أهل الكتاب: قالوا }والَِّذين يْؤِمنُون ِبما ُأنِزَل ِإلَيك وما ُأنِزَل ِمن قَبِلك{والتي بعدها، 

  . من آمن من أهل الكتابأنها جميعاً في: القول الثالث

الَِّذين يْؤِمنُون ِبالْغَيِب ويِقيمون الصالةَ وِمما * لْمتَِّقينذَِلك الِْكتَاب الَ ريب ِفيِه هدى لِّ *الم{ :قوله تعالى وأما
نِفقُوني مقْنَاهزهذه في غير أهل الكتاب: ، قالوا]سورة البقرة) ٣-١([ }ر.  

 ،]سورة البقرة) ٤([}  هم يوِقنُونوالَِّذين يْؤِمنُون ِبما ُأنِزَل ِإلَيك وما ُأنِزَل ِمن قَبِلك وِباآلِخرِة{ :قوله تعالىف
 ،على إيمانهم بهذا وهذا -عز وجل-به فمدحهم اهللا  آمنوا ا كتابن عندهمإل الكتاب حيث هذه في أه: الواق
، وجمع من الذي اختاره كبير المفسرين ابن جريرهو وهذا  ،}يك وما ُأنِزَل ِمن قَبِلكيْؤِمنُون ِبما ُأنِزَل ِإلَ{

  .فالسل

ن إ: إذا قلنا ]سورة البقرة) ٥([ }ُأولَِئك علَى هدى من ربِهم وُأولَِئك هم الْمفِْلحون{ :-تبارك وتعالى-قوله 
كما قال ابن - سواء قلنا بأنهم عموم أهل اإليمان من عرب وعجم وأهل كتاب، اآليات األربع في طائفة واحدة



 ٦

فإن قوله  من آمن من أهل الكتاب  وهو أنها جميعاً في-وهو قول بعيد– ث أو قلنا القول الثال-كثير هنا
}لَِئكفي غير أهل الكتاب، وهذه ن اآليتين قبُلإ : يرجع إلى الجميع، وإذا قلنا بقول ابن جرير ومن وافقه}ُأو 

يعود على  }ُأولَِئك هم الْمفِْلحونُأولَِئك علَى هدى من ربِهم و{: اآلية والتي بعدها في أهل الكتاب فيكون قوله
  . هو الراجح-رحمه اهللا-ما ذكره ابن كثير و، الطائفتينإحدى 

من آمن من غير   فييينجعل اآليتين األولممن  األربع اآليات على من فرق بين هذه شيخ اإلسالمقد رد و
  .أهل الكتاب، والثالثة والرابعة فيمن آمن منهم

  :مسألة

  ؟ وإيمان من لم يؤمن باألنبياء السابقين-هل يصح إيمان من لم يؤمن بمحمد صلى اهللا عليه وسلم
إيمان من لم يؤمن باألنبياء ال يصح و ،-صلى اهللا عليه وسلم-إيمان من لم يؤمن بمحمد  أبداًال يصح  

  .السابقين

الَِّذين يْؤِمنُون ِبالْغَيِب ويِقيمون الصالةَ وِمما * لِّلْمتَِّقينذَِلك الِْكتَاب الَ ريب ِفيِه هدى  *الم{: يقول اهللا تعالى
نِفقُوني مقْنَاهزر *وِقنُوني مِة هِباآلِخرو ِلكا ُأنِزَل ِمن قَبمو كا ُأنِزَل ِإلَيِبم ْؤِمنُوني سورة ) ٤- ١([ }والَِّذين

  .]البقرة

رسوُل ِبما ُأنِزَل ِإلَيِه ِمن ربِه والْمْؤِمنُون كُلٌّ آمن ِباللِّه ومآلِئكَِتِه وكُتُِبِه ورسِلِه الَ آمن ال{: ويقول تعالى
  .]سورة البقرة) ٢٨٥([ }نُفَرقُ بين َأحٍد من رسِلِه

ِلِه والِْكتَاِب الَِّذي نَزَل علَى رسوِلِه والِْكتَاِب الَِّذي َأنزَل يا َأيها الَِّذين آمنُواْ آِمنُواْ ِباللِّه ورسو{: ويقول تعالى
  .]سورة النساء) ١٣٦([ }ِمن قَبُل ومن يكْفُر ِباللِّه ومالَِئكَِتِه وكُتُِبِه ورسِلِه والْيوِم اآلِخِر فَقَد ضلَّ ضالَالً بِعيدا

 يذكر ذلك ورسله وكتبه وما أشبه ذلك، سواء به، وأمرهم باإليمان بمالئكته  أمرهم باإليمان-جل وعال– اهللاف
وال  هذه األمور كلها مطلوبة، ف أو على سبيل األمر أو غير ذلك،م أو على سبيل التعليعلى سبيل الثناء عليهم

  .إليمانهل ا طائفة أفي طائفة واحدة هي ، فكل هذه اآليات األربعيحصل الفالح إال باجتماعها جميعاً

فقد  ]سورة البقرة) ٣-٢([ }الَِّذين يْؤِمنُون ِبالْغَيِب ويِقيمون الصالةَ* هدى لِّلْمتَِّقين{ :-تبارك وتعالى-وأما قوله 
 والتمحض لذلك صدق النية في طلب الحق  أيضاً، وهو أن هؤالء إما أن يكونوا على حالاسبق الكالم عليه

 -عز وجل-فاهللا ون للهداية، فالقرآن هداية ألمثالهم، أو يكون هؤالء ممن أسلم ئيومفارقة الهوى، فهم مته

  .تفاصيل، فال إشكال في اآليةاليهديهم بهذا القرآن إلى 

يا َأيها الَِّذين آمنُواْ آِمنُواْ ِباللِّه { :قال كما بذلك، المؤمنين اهللا أمر وقد بذاك، إال يصح ال هذا أن كما"
  .اآلية ]سورة النساء) ١٣٦([ } والِْكتَاِب الَِّذي نَزَل علَى رسوِلِه والِْكتَاِب الَِّذي َأنزَل ِمن قَبُلورسوِلِه

ي ُأنِزَل ِإلَينَا ولَا تُجاِدلُوا َأهَل الِْكتَاِب ِإلَّا ِبالَِّتي ِهي َأحسن ِإلَّا الَِّذين ظَلَموا ِمنْهم وقُولُوا آمنَّا ِبالَِّذ{ : تعالىوقال
اِحدو كُمِإلَهنَا وِإلَهو كُمُأنِزَل ِإلَياآلية ]سورة العنكبوت) ٤٦([ }و.  

  .]سورة النساء) ٤٧([ }يا َأيها الَِّذين ُأوتُواْ الِْكتَاب آِمنُواْ ِبما نَزلْنَا مصدقًا لِّما معكُم{ :تعالى وقال

 }هَل الِْكتَاِب لَستُم علَى شَيٍء حتَّى تُِقيمواْ التَّوراةَ واِإلنِجيَل وما ُأنِزَل ِإلَيكُم من ربكُمقُْل يا َأ{ :تعالى وقال

  .]سورة المائدة) ٦٨([
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ِمنُون كُلٌّ آمن آمن الرسوُل ِبما ُأنِزَل ِإلَيِه ِمن ربِه والْمْؤ{ :تعالى فقال بذلك، كلهم المؤمنين عن تعالى وأخبر
  .]سورة البقرة) ٢٨٥([} ِباللِّه ومآلِئكَِتِه وكُتُِبِه ورسِلِه الَ نُفَرقُ بين َأحٍد من رسِلِه

 من ذلك يرغإلى  ،]سورة النساء) ١٥٢([ }والَِّذين آمنُواْ ِباللِّه ورسِلِه ولَم يفَرقُواْ بين َأحٍد منْهم{ : تعالىوقال

  ".وكتبه ورسله باهللا باإليمان المؤمنينأمر  جميع على الدالة اآليات

والَِّذين يْؤِمنُون ِبما {:  إن قوله تعالى:المقصود أن اإليمان بالكتب السابقة ليس مختصاً بأهل الكتاب حتى يقال
، وإنما الصواب ألنهم خوطبوا به ؛ أهل الكتابد بهمالمقصو ]سورة البقرة) ٤([ }يك وما ُأنِزَل ِمن قَبِلكُأنِزَل ِإلَ

  .الجميعأن ذلك يشمل 

كيف يؤمنون مع ما يوجد ويقع فيها من  :بأن يقال }ِبما ُأنِزَل ِإلَيك وما ُأنِزَل ِمن قَبِلك{: ال يشكل قولهكذلك و
حقائق اإليمان واحدة عند  إذ إن منسوخة أصالً،، وألنها  القرآن معتعارض ألنها حرفت بما ي؟التناقضات

 فما دخله التحريف فال يؤمنون به، وإنما يؤمنون بأصل المنزل، وما -معليهم الصالة والسال-جميع األنبياء 
عز - نزلت من عند اهللا  في أصلها الكتبنسخ فهم مطالبون باتباع الناسخ وهو القرآن، لكن يؤمنون بأن هذه

  .-وجل

   : حيث قالالتفريق في التعبير في ذكر هذه األوصاف، ظوا الح-اهللارحمه -وهنا فيما ذكره ابن جرير 

}تَِّقينى لِّلْمده *نِفقُوني مقْنَاهزا رِممالةَ والص ونِقيميِب وِبالْغَي ْؤِمنُوني ثم لما ذكر هؤالء قال }الَِّذين: 

 " الذين " حيث جاء بالواو العاطفة مع االسم الموصول،] سورة البقرة)٤- ٢([ }ِمنُون ِبما ُأنِزَل ِإلَيكوالَِّذين يْؤ{

 هذه طائفة، وهذه طائفة، إن: هؤالء أن يقولوابهذا هو السبب الذي حدا وفأشعر ذلك أنهم طائفة أخرى، 
ي خَلَقَ الَِّذ* بِح اسم ربك الَْأعلَىس{ :-تبارك وتعالى-كله من عطف الصفات، كقوله وعلى كل حال هذا 

والَِّذي قَدر {ارة يذكر الواو وتارة مع حذف الواو العاطفة تف ]سورة األعلى) ٣-١([ }والَِّذي قَدر فَهدى* فَسوى
 معروف في كالم ذا، فهذا كله لموصوف واحد، وه]سورة األعلى) ٤-٣([ }والَِّذي َأخْرج الْمرعى *فَهدى

  :العرب، ومنه قول الشاعر

  و الملـك القـرم وابـن الهمـام        ه
  

ــزدحم    ــي الم ــة ف ــث الكتيب   ولي
  

 وآمنوا اإلسالم في دخلوا فإذا ،مفصالً بأيديهم بما مؤمنون أنهم وذلك خصوصية، الكتاب أهل لمؤمني لكن"

 جاء كما ،مجمالً تقدم بما اإليمان له يحصل فإنما غيرهم وأما مرتين، األجر ذلك على لهم كان مفصالً به

 وأنزل إلينا أنزل بالذي آمنا: قولوا ولكن تصدقوهم، الوتكذبوهم  الف الكتاب أهل حدثكم إذا((: حالصحي في

 أتم -صلى اهللا عليه وسلم- محمد به بعث الذي باإلسالم العرب من كثير إيمان يكون قد ولكن، )٤())إليكم

 الحيثية، تلك من انأجر لهم حصل وإن فهم ؛اإلسالم في منهم دخل من إيمان من وأشمل وأعم وأكمل

  ".أعلم واهللا لهم، حصال اللذين األجرين على ثوابه ينيف ما التصديق من له يحصل فغيرهم

أن المزية ال تقتضي األفضلية، فهؤالء يؤتون أجرهم مرتين، ولكن سابقاً وهي ج على قاعدة ذكرتها هذا يخر
 لم يكن على دين أهل الكتاب، ومع ذلك -نهرضي اهللا تعالى ع-ال يقتضي أنهم أفضل من غيرهم، فأبو بكر 

                                            
، والحاكم )١٣٦ص  / ٤ج ) (١٧٢٦٤(، وأحمد )٣٤٢ص  / ٢ج ) (٣٦٤٤(رواية حديث أهل الكتاب :  باب-العلم : أبو داود في كتاب أخرجه - 4
  ).٥٠٥٢(وضعفه األلباني في ضعيف الجامع برقم ، )٤٠٤ص  / ٣ج ) (٥٥٣٨(



 ٨

صلى اهللا - وكما ذكر النبي ،دخل في اإلسالم أعظم من الكتابي الذي -عز وجل-فإن منزلته وأجره عند اهللا 
  بالقرآن واآلخر الماهر)٥())فله أجران((:  في الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، قال-عليه وسلم

  .بررة، فالماهر أفضل أجراً ومنزلة وحاالً ووصفاً، فالمزية ال تقتضي األفضليةمع السفرة الكرام ال

"}ونفِْلحالْم مه لَِئكُأوو ِهمبن رى مدلَى هع لَِئك{: تعالى اهللا يقول ،]سورة البقرة) ٥([ }ُأولَِئكأي }ُأو :

 إلى أنزل بما واإليمان اهللا، رزقهم الذي من نفاقواإل الصالة، وإقام بالغيب، اإليمان من تقدم بما المتصفون

 من لها االستعداد ستلزمم وهو اآلخرة، بالدار واإليقان -عليهم السالم– الرسل من قبله ومن الرسول

  ".المحرمات وتركة الصالح عمالاأل

يقن الماء إذا : ، يقالوالسكونالثبوت والرسوخ واالستقرار  معنى اليقين }وِباآلِخرِة هم يوِقنُون{ :يقول تعالى
 على سكون العلم وثبوته ورسوخه، والعلم هو المبدأ، واليقين هو المنتهى، فإذا  هناهو يدل وسكن، واستقر

زاد العلم واستقر ورسخ وثبت بحيث ال يقبل التشكيك صار ذلك من قبيل اليقين، فأنت تعرف مثالً أن هذه 
فهو علم،  وجزمت به ا فهذا شك، وإذا غلب صار ظناً، فإذا قطعت في هذتترددفإذا المسألة حكمها كذا، 

  .هو اليقينك العلم ثابتاً ال يقبل التشكيك فوإذا صار ذل

 عنه إذا -عز وجل-علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين، فحقائق ما أخبر اهللا :  هيثالث مراتب اليقينو

هذا علم اليقين، فإذا دخلت في بحبوحة الجنة فه في اآلخرة  فهذا علم اليقين، فإذا شاهدت عندكصدقته وثبت هذا
  .فهذا حق اليقين

صف لك وعرفت حالوته بوصف الثقة فهذا علم والعسل وإذا رأيت : وابن القيمكما يقول شيخ اإلسالم و
  .)٦(اليقين، فإذا رأيته فهذا عين اليقين، فإذا ذقته فهذا حق اليقين

  ".تعالى اهللا من بصيرةو وبيان نور: أي }هدى علَى{"

وِإنَّا َأو ِإياكُم لَعلَى هدى { : كما قال تعالى"في " وفي الضالل استعمال"على"كثيراً ما يأتي في الهدى استعمال 
من كان مهتدياً فهو مستعل بهداه، وأما من ضل فهو المراد أن كأن و، ]سورة سبأ) ٢٤([ }َأو ِفي ضلَاٍل مِبيٍن
  ."على" أن تستعمل ، وفي الهدى"في"األنسب في الضالل أن يستعمل لذلك كان لته، منغمس في ضال

"}ونفِْلحالْم مه لَِئكُأوما شر من ونجوا طلبوا، ما أدركوا، بأن واآلخرة الدنيا في: أي ]سورة البقرة) ٥([ }و 

  ".العقاب من عدائهأل اهللا أعد مما والنجاة الجنات، في والخلود بالثواب، ، ففازواهربوا منه

}ونفِْلحالْم مه لَِئكُأوعلى  الفالحقد يطلقوالمطلوب والنجاة من المرهوب، الفالح خالصته تحصيل  }و 

  : كما قال القائلالبقاء يعني الخلود،وبعض معانيه مثل البقاء في الدنيا، أو البقاء في اآلخرة، 

ــالح   ــدرك الف ــاً ي ــو أن حي    ل
  

  

ــب الرمـــ     ــه مالعـ   احلنالـ
  

  .ني البقاء، وهذا كثير في كالم العربفالفالح في البيت يع

                                            
:  باب-صالة المسافرين وقصرها  :، ومسلم في كتاب)١٨٨٢ص  / ٤ج ) (٤٦٥٣(تفسير سورة عبس :  باب-التفسير : أخرجه البخاري في كتاب - 5

  .)٥٤٩ص  / ١ج ) (٧٩٨(فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه 
 ).٤٠٣ص  / ٢ج (، ومدارج السالكين )٦٤٥ص  / ١ج (  مجموع الفتاوى - 6
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 والفوز العظيم الذين يحصل مقصودهم ومطلوبهم بنيل المنى: أي }وُأولَِئك هم الْمفِْلحون{ : قولهالمقصود أن
   .-عز وجل-عذاب اهللا هو الذي يحصل لهم النجاة من المرهوب و في اآلخرة،وفي الدنيا 

  . جليلة وجوانب بالغية يمكن استنباطهامعان كثيرة ومالحظ دقيقة وفوائد فيها اآلياتحال فوعلى كل 

"}ْؤِمنُونالَ ي مهتُنِذر لَم َأم متَهَأَأنذَر ِهملَيع اءوواْ سكَفَر الَِّذين {: تعالى يقول ،]سورة البقرة) ٦([ }ِإن الَِّذين ِإن
 ال فإنهم وعدمه، إنذارك عليهم سواء ذلك، عليهم تعالى اهللا كتب وقد وستروه، لحقا غَطوا: أي }كَفَرواْ

  ".به جئتهم بما يؤمنون

ذكر صفة الكفار، ثم ياآلن وأهل الفالح،  الذين هم  صفات أهل اإليمان األولى ذكر تعالى األربعفي اآليات
  .ا اإليمان وأبطنوا الكفرأظهرو ممن كر صفة من أظهروا اإليمان، وأبطنوا الكفرسيذبعد ذلك 

؛ ألن أصل هذه المادة هو التعريف اللغوي للكفر هذا ،وستروه الحق غَطوا: أي }ِإن الَِّذين كَفَرواْ{ :قوله
  : كما قال الشاعرتدل على الستر والتغطية،) رفَكَ(

ــواتراً  ــا مت ــة متنه ــو طريق   يعل

  

  في ليلـة كفـر النجـوم ظالمهـا          
  

  .ا وسترهابمعنى غطاه

ه ال يختص بالستر والتغطية، وإنما قد يكون هذا اإلنسان إنما وقع في الكفر لكونالكفر في المعنى الشرعي و
 وإن لم  فهو كافر بغض النظر عن كونه يعذر أو ال يعذر، فهو،شاكاً، أو لكونه أصالً لم يعلم بشيء إطالقاً

  .يختص بالجحود أو بمجرد الستر والتغطيةال والكفر أسبابه كثيرة ف، موصوف بالكفر أصالً فإنه يبلغه دين

    .ن السبب، أياً كا من عذاب اهللا لم يحققوا اإليمان المنجي: أي}ِإن الَِّذين كَفَرواْ{ :قوله

} رواْ الْعذَاب اَألِليمولَو جاءتْهم كُلُّ آيٍة حتَّى ي* ِإن الَِّذين حقَّتْ علَيِهم كَِلمتُ ربك الَ يْؤِمنُون{ :تعالى قال كما"

  .]سورة يونس) ٩٧-٩٦([

 }ولَِئن َأتَيتَ الَِّذين ُأوتُواْ الِْكتَاب ِبكُلِّ آيٍة ما تَِبعواْ ِقبلَتَك{ :الكتاب أهل من المعاندين حق فيتعالى  وقال

  ". اآلية]سورة البقرة) ١٤٥([

ِإن الَِّذين { : قوله تعالىجواب عن إشكال في }يِهم كَِلمتُ ربك الَ يْؤِمنُونِإن الَِّذين حقَّتْ علَ{: قوله تعالى في
ْؤِمنُونالَ ي مهتُنِذر لَم َأم متَهَأَأنذَر ِهملَيع اءوواْ سكَفَر * اِرِهمصلَى َأبعو ِعِهمملَى سعو لَى قُلُوِبهمع اللّه خَتَم

 أخبر عن الكفار بأنهم ال يؤمنون، ويستوي في حقهم اإلنذار  أن اهللاكيف، وهو ]سورة البقرة) ٧-٦([ }ِغشَاوةٌ
، وعلل ذلك بأن اهللا ختم ل من صيغ العمومألن االسم الموصو؛ ظاهر اللفظ العمومحيث إن وعدم اإلنذار 
  !د اإلنذاربع باهللا آمن خرج من الكفر فمعلوم أن من الكفار من، مع أنه من العلى قلوبهم

 من حقت عليهم حصول اإلنذار وعدم حصوله هممع   من الكفار ال يؤمنونبالذين  أن المقصودهوالجواب و
 وال م ال يفارقون الكفرفه عليهم وسبق في علمه أنهم لن يؤمنوا، -عز وجل- اهللا  اهللا، أي من قضىكلمة
  .ن إنهم المعاندو: تفسيره ابن كثير فيولهذا قال، ون إلى اإليمان بحال من األحواليتحول

ِإن الَِّذين كَفَرواْ سواء {: المعنيون بقوله تعالى وطائفة من السلف إلى أن -رحمه اهللا-ولهذا ذهب ابن جرير 
ْؤِمنُونالَ ي مهتُنِذر لَم َأم متَهَأَأنذَر ِهملَيمن المشركين واليهود طائفة معينة مخصوصة هم }ع.  



 ١٠

وهذا ال ينافي ، وسهمءمن المشركين، وكبارهم وراألحزاب  وهو أنهم قادة أهل  قوالً يشبه هذاوبعضهم يقول
  .القول األول

  .هم الذين قتلوا في بدر: وبعضهم يقول

بهذا  جاءنا والذينها خاصة وليست على ظاهرها في العموم، إ: ال بد أن يقال فيها هذه اآليةفوعلى كل حال 
 -عز وجل- ومن سبق في علم اهللا أهل العناديمكن أن يكون المقصود بها تالي ل، وبا الواقع هوتخصيصال

له وجه؛  إال أنه قولبالزم،  هذا القول ليسو فهؤالء يستوي في حقهم اإلنذار وعدم اإلنذار، ،أنه لن يؤمن
اقش  بعد أن ن ولم يؤمن-صلى اهللا عليه وسلم- وترك النبي ألن من كان شاكاً أو غير ذلك، كالذي ذهب

، إال أن القول في اًمعاند مع أنه ليس  في اآليةيدخلهذا ، ف مناقشة فيها تورع-صلى اهللا عليه وسلم–النبي 
التغطية الستر و  هو: حينما يفسرون الكفر يقولونلكن بعض أهل العلمقرب، هو األنها في المعاند إهذه اآلية 

فقط   هذا ليس، لكنا ويسترها يغطيه، فهو في التربةيدفن البذر كافر؛ ألنه: من قولهم للزارع فالح، يقال له
  .المعنى الشرعيهو 

 حسرات، عليهم نفسك تذهب فال له، هادي فال أضلَّه ومن له، مسِعد فال الشقاوة عليه اهللا كتب من إن: أي"

فَِإنَّما { ك؛ذل نَّكميهِِ وال عليهم تحزن فال تولى ومن األوفر، الحظ فله لك استجاب فمن الرسالة، وبلّغهم
ابنَا الِْحسلَيعالَغُ والْب كلَيِكيٌل{، ]سورة الرعد) ٤٠([ }عٍء ولَى كُلِّ شَيع اللّهو ا َأنتَ نَِذيرسورة ) ١٢([} ِإنَّم

  .]هود

واء ِإن الَِّذين كَفَرواْ س{ :تعالى قوله في ،-عنهمارضي اهللا تعالى - عباس ابن عن طلحة أبي بن علي وقال
ْؤِمنُونالَ ي مهتُنِذر لَم َأم متَهَأَأنذَر ِهملَيصلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول كان: قال ،}ع- يؤمن أن يحرص 

 الذكر في السعادةُ اهللا من له سبق من إال يؤمن ال أنه تعالى اهللا فأخبره الهدى، على ويتَابعوه النَّاس جميع

  ".األول الذكر في الشقاوة اهللا من له سبق من إال يضل وال األول،



 ١

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )٤(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير 

  خالد السبت/ الشيخ

  

  .بعد و، وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين

ى سمِعِهم وعلَى َأبصاِرِهم خَتَم اللّه علَى قُلُوِبهم وعلَ{ : في قوله تعالى تعالى-رحمه اهللا-قال المفسر 
عِظيم ذَابع ملَهةٌ وسورة البقرة) ٧([ }ِغشَاو[.   

 فختم أطاعوه؛ إذ الشيطان عليهم استحوذ: اآلية هذه في قتادة وقال اهللا، طبع: أي }خَتَم اللّه{: السدي قال"

 وال يفقهون وال يسمعون وال هدى يبصرون ال فهم غشاوة، أبصارهم وعلى سمعهم وعلى قلوبهم على اهللا

  .يعقلون

 ثبتت الذنوب على القلوب فحثت به من الطبع،: قال }خَتَم اللّه علَى قُلُوِبهم{: مجاهد قال: جريج ابن وقال
 القلب على الختم: جريج ابن قال الختم، والطبع ها عليه الطبعؤكل نواحيه، حتى تلتقي عليه، فالتقا

  .والسمع

 من أيسر والطبع الطبع، من أيسر الران: يقول مجاهدا سمع أنه كَثير، بن اهللا عبد وحدثني: ريجج ابن قال

  ".كله ذلك من أشد قفالواإل قفال،اإل

  :أما بعد نبينا محمد األمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والصالة والسالم على رب العالمين، الحمد هللا

  بتفسيرهميقصدونمل أنهم  عند تفسيرهم لأللفاظ أو الج-مهللا عنهرضي ا-عبارات السلف أؤكد على أن ف

  .هذه التفسيراتوهذا ما نجده في  من غير تكلف،  المعنى بعبارة يفهم منها المرادتقريب

، مع أن الختم ليس معناه الطبع في  بالطبع، ففسر الختمطبع اهللا:  قال السدي}خَتَم اللّه{ :يقول في قوله تعالى
 الختم بمعنى ب، وحتى في أصل معناه المقصود باآلية عند طائفة من أهل العلم، فبعضهم يرى أنلغة العر

  .نه، وال يخرج منه ما كان بداخلهمال يدخل فيه ما كان خارجاً  بحيث االستيثاق من الشيء

 شيء من  قد أحكم إغالقها فال يدخل فيهاأنه مختوم عليها فمعنى ذلك -مثالً-أو قربة فلو أن عندك جرة 

  . الختم هوخارج، وال يخرج منها شيء مما في داخلها، هذا

 وبعض أهل ،هذا هو المراد  قلب أقفل،تفع فهوب صارت ال تستقبل وال تتأثر وال تنهذه القلووالمعنى هنا أن 
هي  أن هذا الختم درجة من درجات إغالق القلب عن الهدى، والدرجة التي فوقها وهي أعظم منها ىالعلم ير

ان أيسر  لكن الر،ان كذلكرجة الطبع، وإذا أردت أن تجعل الدرجات أكثر من هذا فيمكن أن تدخل درجة الرد
معنى طبقة تغطي القلب، وتغلفه بحيث ال ينفذ إليه ما يؤثر فيه  بمن الطبع على القلب، فيرون أن الران

لكن من  إلي حياته وعافيته، القلب عوديمكن أن تزول ثم يويحركه، فال ينتفع، وهذه الطبقة التي هي الران 
قُلُوبنَا ِفي َأِكنٍَّة مما { طبع على قلبه فقد استحكم الغواية والضالل، فال ينفع معه موعظة وال تأثير، كما قالوا

قْرِفي آذَاِننَا وِه وونَا ِإلَيعِمن تَدِننَا ويب ِنكيبو ابالعافية نسأل اهللا ]سورة فصلت) ٥([ }ِحج.  
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 عليهم استحوذ:  فقالفي تفسيره أعاد اللفظ ثانية؛ إذ إنه ما ال يفسر به عند المتأخرين الختم بوقتادة فسر

فهو لم يفسر معنى  وتمكن منهم، همغلب أي  عليهماستحوذومعنى : قلوبهم على اهللا فختم أطاعوه؛ إذ الشيطان
عيوب التعريف، راد تعريفها من ن أي إعادة للفظة الم يعدو-لشدة تنقيرهم وتكلفهم- المتأخرين الختم، لكن

  .الدوريلزم منه : يقولونو

 فهنا اعة هي الساعة التي يعرف بها الوقت،الس: فقلت لكما هي الساعة؟:  قلت ليومعنى الدور مثل ما لو
  ما هي الساعة؟و: سأعيد عليك السؤال مرة أخرى وأقول لك

 عند  فهذا تعيد لفظة الساعة في التعريفأما أنآلة يعرف بها الوقت، ي الساعة ه: مثالً- لذلك ينبغي أن تقول

  .يعتبر خطًأ المتأخرين

الذي يكون منه منفذ الباب في المحسوسات هو ال:  فينبغي أن تقولما هو الباب؟:  فيما لو قلناوقل مثل ذلك
 مسائل من العلم : أي،المدخل والمخرج، وفي المعنويات هو طائفة من العلم مخصوصة مندرجة تحت كتاب

 فهذا خطأ في الباب هو الباب الذي يكون منه المدخل والمخرج،: ، أما أن تقولمخصوصة تندرج تحت كتاب
  .التعريف

، أما المتأخرون فقتادة عندهم لم يفسر الختم بل ال يزال بحاجة المقصود أن السلف كانوا يبتعدون عن التكلف
  . الكالم هذاومعاذ اهللا أن نقول مثلإلى تفسير، 

الطبع فعلى هذا االعتبار و، ثم فسره بما يصدق على الران،  أيضاًالطبعب الختم  فقد فسربن جريجوبالنسبة ال
  . بمعنى واحد في تفسير السلف كلهاوالختم، والران

  ينفذهذه الطبقة إذا استحكمت فإنه ال ينفع فيه موعظة، والوتكسوه طبقة،  على القلب فتغلفه وتجتمعفالذنوب 

  . على مراتبذلك، فعبارات السلف قربوا بها هذا المعنى، ومن فرق جعل إليه ما يؤثر فيه

القلب يحصل له مثل هذه العوارض بسبب الذنوب، ولذلك اختار كبير المفسرين والمقصود على كل حال أن 
صلى اهللا عليه -النبي  أن أحسن ما تفسر به هذه اآلية هو الحديث الثابت عن -رحمه اهللا-ابن جرير الطبري 

 تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً((: -صلى اهللا عليه وسلم- حيث يقول  في مقارفة الذنوب،-وسلم

 حتى تصير على ، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء،وداًـع

 كالكوز  واآلخر أسود مرباداً،ماوات واألرض فال تضره فتنة ما دامت الس، على أبيض مثل الصفا،قلبين
  .)١())هواه  إال ما أشرب من وال ينكر منكراً ال يعرف معروفاً،مجخياً

إذا كثرت عليه  ينكس ، وكذلك القلبداخلهب يمكن أن يجتمع المائع الف  أي نُكسبِلالكوز معروف إذا قُ
  . بعد ذلك، والعياذ باهللاأثر وال ينتفعيتال الران، ف:  يقال لهاتغطيه الطبقة التيبعد أن الذنوب 

أن يبين ابن جريج هذا لم يرد  -رحمه اهللا-قول ابن جريج  ،والسمع القلب على الختم: جريج ابن قال
خَتَم اللّه علَى قُلُوِبهم وعلَى سمِعِهم وعلَى { :أن قوله تعالىوهو أن يبين المعنى، وإنما قصد شيئاً آخر، 

اِرِهمصةٌَأبالسمع، يختم على  فكما أنه يختم على القلب فكذلك مرتبط، بعضه ببعض،] سورة البقرة) ٧([ } ِغشَاو
 األشياء على  يغطيه فال يرى:ال يختم عليه، وإنما يحصل له ما يغشيه أي، وأما البصر ففال يسمع ما ينتفع به

                                                
  ).١٢٨ص  / ١ج ) (١٤٤ (نه يأرز بني املسجدينأ و وسيعود غريباًبيان أن اإلسالم بدأ غريباً: باب -اإلميان :  أخرجه مسلم يف كتاب- 1
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الموازين والمقاييس عند  طل حقاً، فتنعكسحقيقتها، فيزين له المنكر والباطل، ويرى الحق باطالً ويرى البا
 يتعظوالعين، لكن المقصود أنه ال يبصر إبصاراً ينتفع به، ب النظر  بالبصر هناوليس المقصود، هذا اإلنسان

  .به

وجه االرتباط أو ما الذي  بيان المعنى، وإنما يريد بهذه العبارة، ما أراد أن يفسرابن جريج  أن الحاصل
 وعلَى قُلُوِبِهم علَى اللَّه خَتَم{ اآلية على هذا االعتبار، ن هذا الكالم، فيكون الوقف فيه ببعض ميرتبط بعض

ِعِهمملَى{ ثم }سعو اِرِهمصةٌ َأبهذه القراءة يمكن أن تكون على ، وعلى)غشاوة(، وفي قراءة بنصب }ِغشَاو 
 اإلتباع فقط، فتكون جاءت منصوبة إتباعاً تكون على سبيليمكن أن و ، وجعل على أبصارهم غشاوة:تقدير

واألسماع كذلك تكون مفعول به في الواقع من ناحية المحل،  لما سبق على محل ختم على قلوبهم، فالقلوب
  .ال يتعلق بها  في الواقعمن باب اإلتباع فقط، لكن الختم

الران هو الطبقة  :كله ذلك من أشد قفالواإل قفال،اإل من أيسر والطبع الطبع، من أيسر الران :يقول مجاهد
  .إقفال للقلبيحصل  ثم بعد ذلك  القلب، ثم يطبع عليه،التي تغطي

 العبد أذنب فإذا -الكف يعني- هذه مثل في القلب أن يرون كانوا: فقال بيده مجاهد أرانا: األعمشوقال "

 بأصبع وقال. ضم أذنب فإذا أخرى، بأصبع وقال ،مض أذنب فإذا هكذا، الخنصر بأصبعه وقال منه، ضم ذنبا

مغلقاً بعد أن كان  إلى أن يصير القلب  أي"بطابع عليه يطبع: قال ثم كلها، أصابعه ضم حتى هكذا أخرى
  . يتلقى ما ينفعهمفتوحاً

  .الرين: ذلك أن يرون كانوا: مجاهد وقال"

؛ الكافرين قلوب على والطبع بالختم نفسه وصف قد -عز وجل- اهللا أن على األمة وأجمعت: القرطبي قال
 يا(( القلوب تقليب حديث وذكر ،]سورة النساء) ١٥٥([ }بْل طَبع اللّه علَيها ِبكُفِْرِهم{ :قال كما لكفرهم مجازاة

  .)٢())دينك على قلوبنا ثبت القلوب مقلب

: قال -عليه وسلمصلى اهللا - اهللا رسول عن الصحيح في الذي -رضي اهللا تعالى عنه- حذيفة حديث وذكر

 أنكرها قلب وأي سوداء نكتة فيه نكت أشربها قلب فأي عودا عودا كالحصير القلوب على الفتن تعرض((

 السموات دامت ما فتنة تضره فال الصفاء مثل أبيض على ،قلبين على تصير حتى بيضاء، نكتة فيه نكت

  ".)٣(الحديث ))منكرا ينكر وال فًامعرو يعرف ال ،مجخيا كالكوز اًًمرباد أسود واآلخر واألرض،

أعواده متتابعة، فاإلنسان تعرض عليه فتن الشبهات، وفتن  الذي  كالحصيريعني تعرض الفتن على القلوب
عرضت األخرى، وهكذا في وإذا نجا من هذه الشهوات شيئاً بعد شيء، فإذا نجا من هذه عرضت األخرى، 

داء في قلبه، فإن حيص، فمن أشربها فإن ذلك يكون نكتة سو حتى يحصل له التم-عز وجل-سيره إلى اهللا 
ينتفع  مافبه ذلك يطمس على قلوعند ة  األخرى والثالثة والرابعتاب انجلت، فإن أمعن واسترسل جاءته الفتنة

  .بعد ذلك بشيء

                                                
         )٣١٤٠(م ، واحلـاك )١٨٢ص  / ٤ج ) (١٧٦٦٧( وأمحـد  ،)٤٤٨ص  / ٤ج ) (٢١٤٠(ما جاء أن القلوب بني أصـبعي الـرمحن     :  باب -القدر  : أخرجه الترمذي يف كتاب    - 2

 .يف صحيح اجلامع) ٧٩٨٨( وصححه األلباين برقم ،)٣١٧ص  / ٢ج (
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 منهم من يبكي ويتأثر وينيبفواحد، الواحدة في مكان لذلك ترون الجماعة من الناس يسمعون الموعظة 

 بيان األحكام  منواحد التوجيهوكل ذلك مع أن ذلك فيه ساكناً،  لويستجيب ويعمل، ومنهم من ال يحرك
أنك ال تحدثه، أو كأنك اآلخر ك و،قهذا يقبل غاية اإلقبال ويطب ف يسمعها اثنان،ذلكغير والحالل والحرام، و

من القبول بقدر ما عنده عنده ص  كل شخ وسبب هذا كله أن،يستنكف ويستهزئتجده ، بل قد اًتحدث جماد
  .يستجيب ويتأثر بقدر ذلكهو من سالمة القلب، وصحة التقوى في نفسه، ف

معه لون آخر  المشوب بحمرة، فهذا لون قلبه أسود سوادالمرباد هو الد سواأل: ))اًأسود مرباد((: قوله
ا لوجدناها كلها س لو فتحناهناب الوقلف؛  وليست حسيةأشياء معنوية  واللون كلهالختم والطبعوهذا ، كالحمرة

  .سواء من الناحية الحسية

 وهو -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول عن الخبر بنظيره صح ما ذلك في عندي والحق: ابن جرير قالو"

 إذا المؤمن إن(( :-صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول قال: قال -رضي اهللا تعالى عنه- هريرة وأبما رواه 

 قلبه، تعلو حتى زادت زاد وإن قلبه، صقل واستعتب ونزع تاب فإن ،قلبه في سوداء نُكْتة كانت اذنب أذنب

 رواه[ ]سورة المطففين) ١٤([ }كَلَّا بْل ران علَى قُلُوِبِهم ما كَانُوا يكِْسبون{ :تعالى اهللا قال الذي الران فذلك

  ".]صحيح حسن: الترمذي وقال ،ماجه وابن والنسائي، الترمذي

  . في الذي يترك ثالث جمع-صلى اهللا عليه وسلم- وثبت عن النبي ،جيد اإلسنادهذا الحديث 

 قلوب على والطبع بالختم نفسه وصف قد -عز وجل- اهللا أن على األمة وأجمعت: في قول القرطبيو

ولون مثل هذه  طوائف الضالل يؤضبعإن من يعتد به، وإال فإجماع المقصود  ،لكفرهم مجازاة؛ الكافرين
يقررون ما أثبته  لكن أهل السنةقولهم في اإلجماع، ال عبرة ب الذين لمعتزلة كااألشياء، تأويالت بعيدة وفاسدة

ب، وذلك جزاء وفاقاً؛ وذلك  عن نفسه أنه يختم على بعض القلو-جل وعال– أخبر اهللاهنا ، ف-عز وجل-اهللا 
لمحض، فإن أعطاك ففضل، وإن حرمك فعدل، ثم إن اهللا عليم  الخلق خلقه، والملك ملكه، والهداية ملكه اأن

  .أقواماً ويخذل آخرينوال الخلق وما تنطوي عليه نفوسهم وسرائرهم، فيوفق خبير، يعلم أح

وكَذَّب * ستَغْنَىوَأما من بِخَل وا* فَسنُيسره ِللْيسرى* وصدقَ ِبالْحسنَى* فََأما من َأعطَى واتَّقَى{ :واهللا يقول
أن  العبدفعلى  على غوايته، ألحد أن يحتج بالقدر، فليس ]سورة الليل) ١٠-٥([ }فَسنُيسره ِللْعسرى* ِبالْحسنَى

ا يتَّقُون ِإن وما كَان اللّه ِليِضلَّ قَوما بعد ِإذْ هداهم حتَّى يبين لَهم م{ :، واهللا يقول-عز وجل-يصدق مع اهللا 
ِليمٍء عِبكُلِّ شَي ِبالنَّاِس { :، ويقول تعالى]سورة التوبة) ١١٥([} اللّه اللّه ِإن انَكُمِإيم ِضيعِلي اللّه ا كَانمو

ِحيمُؤوفٌ رلصالة عليه ا-النبي ، ف يترك اإلنسان العمل الصالح واالستقامة والهدىالف، ]سورة البقرة) ١٤٣([ }لَر
  .)٤()) خلق لهميسر لمااعملوا فكل ((: - كما في حديث سراقة- قال-والسالم

  ".]سورة البقرة) ٧([ }خَتَم اللّه علَى قُلُوِبهم وعلَى سمِعِهم{ :تعالى قوله على التام الوقف أن واعلم"

  ".والسمع القلب على الختم ": وهي قوله لكان ذلك أليق بمحلها، هناالتي قالها ابن جريج لو جيء بالعبارة

                                                
كيفيـة  :  باب -القدر  : ، ومسلم يف كتاب   )٢٧٤٥ص   / ٦ج  ) (٧١١٢( ]سورة الليل ) ١٠([ }فَسنيسره ِللْعسرى { :قول اهللا تعاىل  :  باب -التفسري  : أخرجه البخاري يف كتاب    - 4
  ).٢٠٣٩ص  / ٤ج ) (٢٦٤٧(لق اآلدمي يف بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته اخل
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 وهي- والغشاوة السمع، وعلى القلب على يكون الطبع فإن تامة، جملة }وعلَى َأبصاِرِهم ِغشَاوةٌ{ وقوله"

 من أناس وعن مسعود، ابن عن وعباس ابن عن تفسيره في السدي قال كما البصر، على كون ي-الغطاء

 }خَتَم اللّه علَى قُلُوِبهم وعلَى سمِعِهم{: قوله فيضي عنهم ور -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول أصحاب

  ".يبصرون فال أعينهم على: يقول غشاوة، أبصارهم على وجعل: يقول يسمعون، وال يعقلون فال: يقول

لَى خَتَم اللّه ع{ : هل هو على قلوبهم فتكون اآليةموضع الوقف التام،  عن هنا يتكلم-رحمه اهللا-ابن كثير 
ةٌ{ ثم }قُلُوِبهمِغشَاو اِرِهمصلَى َأبعو ِعِهمملَى سعفيكون الختم فقط على القلب، والغشاوة ، ]سورة البقرة) ٧([ }و

، أم الختم يكون للقلب مع السمع وتكون الغشاوة خاصة للبصر، فيكون الوقف التام في على السمع والبصر
  .}وعلَى َأبصاِرِهم ِغشَاوةٌ{ثم } وعلَى سمِعِهم لُوِبهمخَتَم اللّه علَى قُ{: اآلية هكذا

 ،]سورة الشورى) ٢٤([ }فَِإن يشَِأ اللَّه يخِْتم علَى قَلِْبكَ} :يدل لذلك قوله تعالى الثاني هو الراجح، والقولو
 مِن اتَّخَذَ ِإلَهه هواه وَأضلَّه َأفَرَأيتَ{:  وهي قوله تعالى في سورة الجاثية، اآلية األخرى أكثريوضح ذلكو

  .]سورة الجاثية) ٢٣([} اللَّه علَى ِعلٍْم وخَتَم علَى سمِعِه وقَلِْبِه وجعَل علَى بصِرِه ِغشَاوةً

 تعالى شرع اآليتين، بهاتين الكافرين حال عرف ثم آيات، بأربع السورة صدر في المؤمنين وصف تقدم لما"

 الناس من كثير على يشتبه أمرهم كان ولما الكفر، ويبطنون اإليمان يظهرون الذين المنافقين حال بيان في

  ".نفاق منها كل متعددة، بصفات ذكرهم في أطنب

 هذا ،نفاق منها كل متعددة بصفات ذكرهم في أطنب الناس من كثير على يشتبه أمرهم كان ولما :قوله
  ؟ المنافقينات صف ذكرطال فيلماذا أجواب على سؤال مقدر هو 

الواضح، ثم إن هؤالء أخطر من الكفار المجاهرين بكفرهم؛ يخفى بخالف الكافر و  قد يلتبس المنافقينأمرف
ويهدمون من الداخل، ويطعنونهم من الظهر، يطلعون على عورات المسلمين هم داخل الصف ف ألن هؤالء

في كل مكان، فيطلعون على كل صغيرة معهم   ود الجهاهم فيمعفي المساجد، و ونهم صباح مساءطهم يخالف
يعني ، ]سورة المنافقون) ٤([ }هم الْعدو فَاحذَرهم{ :-عز وجل-الخطر، كما قال اهللا وكبيرة، فمثل هؤالء هم 

  . عدو آخرلهمليس  وكأن المؤمنين هم العدو الحقيقي،

 أنزل كما ،نفاق منها كل متعددة، بصفات ذكرهم في أطنب الناس من كثير على يشتبه أمرهم كان ولما"

 ألحوالهم تعريفاً السور من وغيرها النور سورة في وذكرهم فيهم، المنافقين وسورة فيهم براءة سورة

م وِمن النَّاِس من يقُوُل آمنَّا ِباللِّه وِبالْيوِم اآلِخِر وما ه{ :تعالى فقال، أيضا بها تلبس من ويجتنب لتجتنب،
ْؤِمِنينِبم *ونرشْعا يمم وهِإالَّ َأنفُس ونعخْدا يمنُوا وآم الَِّذينو اللّه ونخَاِدعسورة البقرة) ٩-٨([ }ي[.  

 وعملي النار، في صاحبه يخلد الذي وهو اعتقادي: أنواع وهو الشر، وإسرار الخير إظهار هو: النفاق

 المنافق: جريج ابن قال كما وهذا تعالى، اهللا شاء إن موضعه في تفصيله سيأتي كما الذنوب، أكبر من وهو

  ".مِغيبه ومشهده مخرجه، ومدخله عالنيته، وِسره ،ِفعلَه قَولُه يخالف

  في حيث هو، لكنه في معناه الشرعي ينقسم إلى أكبر وأصغر، فاألكبر هو الذي جاء منهذه حقيقة النفاق

وليس مجرد المخرج من الملة، وهو أن يظهر اإلسالم ويبطن الكفر،   به النفاقالمقصود ومثل هذه اآليات، 
هذا نفاقه أكبر، وأما ما فيبطن الكفر ويظهر اإلسالم،  أنه وإنما المقصود، بإطالق المنافاة بين الظاهر والباطن
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النفاق، لكنه من النفاق ن  مهذا فالمواعيد، والخيانة لألماناتإخالف يحصل فيه المخالفة بين الظاهر والباطن ك
 ومن كانت فيه أربع من كن فيه كان منافقا خالصاً((: -صلى اهللا عليه وسلم-العملي، وهو المراد بقول النبي 

 مع اإليمان، كما يكون في فهذا يمكن أن يجتمع، )٥())خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها
، )٦()) جاهلية فيكؤإنك امر((:  ألبي ذر-مصلى اهللا عليه وسل–  كما قال النبي، مع اإليماناإلنسان جاهلية

  .كذلك يكون فيه نفاقق وبدعة وفجور، ويمكن أن يجتمع مع اإليمان فسو

 يظهر اإلسالم ويبطن  هنا أنهالمقصود وليس مطلقاً،  هذا لكن،هو إظهار الخير وإسرار الشر: يقولهنا 
 مما يمكن أن  الشر في جوانبيظهر هلكنمسلم، وهو طن الشر من الناس من يظهر الخير ويبف ، وإالالكفر

  .هو في نفس الوقت يبطن لهم الشر، و-مثالً– يظهر للناس الخير ويطلق لحيتهتجتمع مع اإليمان، كالذي 

روج سلعته ، بمعنى أنه ين ينفق سلعته بالحلف الكاذبفال: ، يقالتدل عليه وبمعنى الرواجتشعر  )نفق(لفظة و
  .كاذببالحلف ال

 ال تستطيع له إال جحر واحد، لكنيس لاليربوع في الظاهر لفظ النفاق مأخوذ من نافقاء اليربوع، ف: وقيل

 تأتي لتحبسه من هذا المخرج أند ، فبمجرال تراها مغطاة بطبقة خفية مخارج كثيرةمسكه فهو في الحقيقة له 
  .ا كان ليس محل اتفاق إال أن له وجه، وهذا المعنى وإنهكذا المنافقومتعددة، أخرى خرج من مخارج 

حصل له بهذه  يمن وجد فيه خصلة من خصال النفاق،وكذلك فهذا اإلنسان الذي أظهر الكفر وأبطن اإلسالم، 
  ال تحل له، لحال أو موقف محرج أو تمرير لطمع في شيء ما، ويكون هذا التمرير بطريقةتمرير الخصلة

: ، كما يقال، فهو ينفِّق نفسه بإظهار الموافقةاعيد أو يكذب في الحديثكأن يخون من ائتمنه أو يخلف في المو

  .داِرهم ما دمت في دارهم

ق نفسه عند هؤالء الناس بإظهار ينفِّ ودمه، فهو يريد أن يحقن مالهالمنافق الذي يظهر اإلسالم ويبطن الكفر ف
 نهم يبعثونإحتى نجو مما يحذر، ويه ومعهم، وغير مخالف لهم، حتى يحصل مطلوبالموافقة لهم أنه منهم 

يوم يبعثُهم اللَّه { : عنهم-عز وجل-قال اهللا  كما ، في الدنيا التي كانوا عليهاحالهمك  حالعلىيوم القيامة 
لَكُم ِلفُونحا يكَم لَه ِلفُونحا فَيِميعٍء جلَى شَيع مَأنَّه ونبسحيهم لما رأوا ذلك يروج ، ف]سورة المجادلة) ١٨([} و

حصلوا به مقصودهم من إجراء أحكام اإلسالم في الظاهر عليهم، وإحراز األموال وحقن الدماء  في الدنيا
، ولذلك عبر اهللا عنهم بأنهم ا قاموا من القبور جلسوا يحلفونظنوا أن ذلك يروج في اآلخرة، فمجرد مو

) ١٦([ }ِبيِل اللَِّهاتَّخَذُوا َأيمانَهم جنَّةً فَصدوا عن س{ : تعالىلاتخذوا األيمان لهم ديدناً للصد عن سبيل اهللا، قا

غطاء ووقاية، فهم اتخذوا أيمانهم واالتخاذ يدل على أن هذا اإلنسان جعل هذا العمل ديدنه، ، ]سورة المجادلة
، واهللا ما تلفظنا بهذه العبارات ، واهللا ما تكلمنا فيك منا هذاواهللا ما قلنا هذا، واهللا ما حصل: فتجدهم يقولون

  !.وكل ذلك كذبالتي نقلت عنا، واهللا ما وقفنا هذا الموقف، 

                                                
  ).٧٨ص  / ١ج ) (٥٨ (بيان خصال املنافق:  باب–اإلميان : ، ومسلم يف كتاب)٢١ص  / ١ج ) (٣٤ (عالمة املنافق:  باب–اإلميان :  أخرجه البخاري يف كتاب- 5
 إطعام : باب–اإلميان : ، ومسلم يف كتاب)٢٠ص  / ١ج ) (٣٠ (املعاصي من أمر اجلاهلية وال يكفر صاحبها بارتكاا إال بالشرك:  باب–ميان اإل:  أخرجه البخاري يف كتاب- 6

  ).١٢٨٢ص  / ٣ج  ) (١٦٦١ (اململوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس وال يكلفه ما يغلبه
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}ن سوا عدنَّةً فَصج مانَهمكلمة  لصد أنفسهم وصد غيرهم، فاستروحوا أي أنهم }ِبيِل اللَِّهاتَّخَذُوا َأي"تأتي "صد 
 فهم صدوا أنفسهم وصدوا غيرهم عن لدالة على المعنى الكبير،األلفاظ القليلة ابالزمة، والقرآن تأتي متعدية و
، كل هذه  الكاذبةم بهذه األيمان، وصدوا المؤمنين عن إقامة حكم اهللا فيهالدين التمسك ب بتخذيلهم عنسبيل اهللا

  . داخلة في هذا اللفظالمعاني الثالثة

 من الناس من خالفه، كان بل، نفاق فيها يكن لم مكة ألن المدنية؛ السور في المنافقين صفات نزلت وإنما"

  ".مؤمن الباطن في وهو، مستَكْرها الكفر يظهر كان

في وال حاجة ،  وهو عكس النفاق بعضهم يظهر الكفر ويخفي إسالمهفي مكة من شدة التعذيب واألذى كان
لكنه وجد بعد غزوة  ربما قتل،ياه و سيضطهد ويخسر كل شيء، من دن؛ ألن من أظهر اإلسالممكة إلى النفاق

  .إن هذا أمر قد توجه: ن أبي في المدينة، كما قال عبد اهللا ببعد ظهور شوكة اإلسالم أي بدر

إن  في اإلسالم مجموعة من اليهود ومجموعة من األوس والخزرج بعد ظهور شوكة اإلسالم، وإال ففدخل
وذلك يدخلون في اإلسالم؛  بدأ هؤالء ة صارت لإلسالم صولة وجولماكن ل نفاق، للم يوجد  أيضاًأول الهجرة

   وهكذاته وموافقتهيحتاجون إلى مصانعو يحتاجون إلى مداراته، نهمأل

هذا الخوف أنواع،  منها الخوف، و،ة ألسباب كثيروبالنسبة لعصرنا هذا فالنفاق صار أكثر من ذي قبل
ونه ويسقطونه ويتكلمون في حقه،  أن ينقلبوا عليه ويؤذ بل وحتى من أقاربه وذويهبعضهم يخاف من العامةف

  .ظيفةأومنصب أو طمع بمال،  كوبعضهم يفعل هذا على سبيل الطمع بشيء يحصله،ذمونه، ويعيبونه وي

حفظت فقد شرعي، التخصصي أنا مبتلى ب:  يقول-مثالً–وبعضهم يخاف على مصلحة دنيوية، فتجد بعضهم 
 ولذلك بعضهم ذهب وانتسب في  كل جهة،من قومط وأنا إمام مسجد، فأنا القرآن، وبيتي بيت المسجد،

ه تخصص على حد زعمه؛ ألنه لم يحقق شيئاً من رتاح وينفض الماضييمن أجل أن ؛ تخصص آخر
  . نفاق والعياذ باهللا يعتبرهذاولشرعي، ا

 -لمصلى اهللا عليه وس-أكثر منه في زمن النبي  في هذا الزمان النفاقفوهكذا تعددت األسباب والنفاق واحد، 

  ممنن آخرون فيظهر المؤمن الصادق، ويتلو،ويظهر هذا تماماً في أيام الفتن التي تحرك الناس، وتزلزلهم

  .ولعقيدتهم يتنكرون لدينهم

 وكانوا والخزرج، األوس من األنصار بها وكان المدينة، إلى -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول هاجر فلما"

 طريقة على الكتاب أهل من اليهود وبها العرب، مشركي طريقة ىعل األصنام يعبدون جاهليتهم في

  .األوس حلفاء قُريظَة وبنو النَِّضير وبنو الخزرج، حلفاء قَينُقَاع بنو: قبائل ثالث وكانوا أسالفهم،

 األوس قبيلتي من األنصار من أسلم من وأسلم المدينة -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول قدم فلما

 نفاق ذاك إذ يكن ولم -رضي اهللا تعالى عنه- سالم بن اهللا عبد إال اليهود من أسلم من وقلَّ والخزرج،

 وقبائل اليهود وادع -عليه الصالة والسالم- كان قد بل تخاف، شوكة بعد للمسلمين يكن لم ألنه أيضا؛

 قال وأهله، اإلسالموأعز  ،كلمته اهللا وأظهر بدر وقعة كانت فلما المدينة، حوالي العرب أحياء من كثيرة

 الجاهلية، في الطائفتين سيد وكان الخزرج، من وهو المدينة في رأسا وكان، سلول بن أبي بن اهللا عبد

 اإلسالم من نفسه في فبقي عنه، واشتغلوا وأسلموا الخير فجاءهم عليهم، يملّكوه أن على عزموا قد وكانوا
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 هو ممن طوائف معه ودخل اإلسالم، في الدخول فأظهر ،تَوجه قد أمر هذا: قال بدر وقعة كانت فلما وأهله،

 من حولها ومن المدينة أهل في النفاق وِجد ثَم فمن الكتاب، أهل من وآخرون ونحلته، طريقته على

 ماله يتركف يهاجر بل كرها،م يهاجر أحد يكن لم ألنه؛  نافقأحد فيهم يكن فلم المهاجرون فأما األعراب،

  .اآلخرة الدار في اهللا عند فيما رغبة وأرضه وولده

وِمن النَّاِس من يقُوُل آمنَّا ِباللِّه وِبالْيوِم { :-مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن عن إسحاق بن محمدروى 
ْؤِمِنينم ِبما هموكذا، مأمره على كان ومن والخزرج األوس من المنافقين: يعني ]سورة البقرة) ٨([ }اآلِخِر و 

  .والسدي وقتادة والحسن العالية أبو بالمنافقين فسرها

 من عريض فساد بذلك فيقع المؤمنون، أمرهم بظاهر يغتر لئال المنافقين صفات على سبحانه اهللا نبه ولهذا

 ظني أن الكبار المحذورات من وهذا األمر، نفس في كفار وهم إيمانهم اعتقاد ومن منهم، االحتراز عدم

: أي }وِمن النَّاِس من يقُوُل آمنَّا ِباللِّه وِبالْيوِم اآلِخِر وما هم ِبمْؤِمِنين{: تعالى فقال خَير، الفجور هلبأ

ِإذَا جاءك الْمنَاِفقُون قَالُوا نَشْهد ِإنَّك لَرسوُل اللَِّه { :تعالى قال كما آخر، شيء وراءه ليس قوالً ذلك يقولون
 ولهذا األمر؛ نفس في ال فقط وكءجا إذا ذلك يقولون إنما: أي ]سورة المنافقون) ١([ }ه يعلَم ِإنَّك لَرسولُهواللَّ

  ".خبرها في التأكيد )الم(و )إن(ـب الشهادة في يؤكدون

ما كل إلى المؤكدات جيحتا الشخص إنك تدل على أن: في قوله }لَرسوُل اللَِّه قَالُوا نَشْهد ِإنَّكَ{ :قوله تعالى
هذه حقيقة ، واً بما يقول مقتنعليسي أمامه شعر أنه بحاجة إلى مزيد تأكيد؛ ألنه يشعر أنه متهم وأن الذ

  .المؤكدات في اللغة

الحلف  يدل على كثرة لرسول اهللا، وهذا اهللا إنكالتقدير و الم القسم، وتسمى }لَرسوُل اللَِّه{: والالم في قوله
 من غير استحالف فهؤالء حلفهم كثير  له،غير مصدقه أمام الذي وأن ،شعر أنه متهم، يألنه؛  المنافقعند

أشهد أن ال إله إال :  قالفما دام دائماً، مورمؤمنين ال يحتاجون لمثل هذه األال أصالً، بينما تجد ومن غير داٍع
  . لرسول اهللاإنك نشهد : قالواهؤالء كلما دخلوالكن اهللا، وأن محمداً رسول اهللا، انتهت، 

أيها الناس : ينادي، -صلى اهللا عليه وسلم- قبل خطبة النبي  في كل جمعة يجلس عند المنبرعبد اهللا بن أبيو
حتى م هذا النبي فاسمعوا له وأطيعوا، وهكذا يحدثهم عن هذه النعمة المسداة والرحمة المهداة، لقد بعث اهللا لك

، فلما رجع ]سورة المنافقون) ٨([ }عنَا ِإلَى الْمِدينَِة لَيخِْرجن الَْأعز ِمنْها الَْأذَلَّلَِئن رج{: وقع منه ما وقع، لما قال
المدينة قام ليقول ذلك في الجمعة التي تليها، فأخرجوه من المسجد إخراجاً، حتى قابله بعض الصحابة إلى 

  !!.وا له وأطيعوا غضبوا اسمع:هؤالء إن قلت لهم :قالف  فسئل ما بالك؟عند باب المسجد،

 ،خبرهم وفي شهادتهم، في اهللا كذبهم كما كذلك، األمر وليس }آمنَّا ِباللِّه وِبالْيوِم اآلِخِر{ :أمرهم قالوا أكَّدوا"
  ".]سورة المنافقون) ١([ }واللَّه يشْهد ِإن الْمنَاِفِقين لَكَاِذبون{ : تعالىبقوله اعتقادهم، إلى بالنسبة هذا

واللَّه يعلَم ِإنَّك {: -عز وجل-، فقال اهللا }لَرسوُل اللَِّه  ِإنَّكَنَشْهد{: قالوافهم الرد جاء موافقاً لكالمهم، أي أن 
ولُهس{: ثم قال هذه قضية، }لَردشْهي اللَّهأكدوها بـاستعملوا لفظ الشهادة و فهم} و"فرد اهللا عليهم"إن ، 

  .}لَكَاِذبون{:  فرد عليهم بالمثل فقال}لَرسوُل اللَِّه{أكدوا بالم القسم ، و}ِإن الْمنَاِفِقينَ{ : فقال"نإ"التوكيد بـب
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 المنافق يقدر :-رحمه اهللا-ومن عجائبهم أنهم كما قال ابن كثير الحديث عن المنافقين حديث ذو شجون، إن 

 قدرة على اً، أي إن له يبكي من العينين معثمالعين الثانية، فها ويبكي من ق يوثم يبكي من عين واحدة فقط، أن
  . والضحك عليهمالتمثيل، ومهارة على اللعب بمشاعر الناس

 من أظهروه ما بإظهارهم: أي }آمنُوا والَِّذين اللَّه يخَاِدعون{: تعالى وقوله ،}وما هم ِبمْؤِمِنين{ :وبقوله"

  ".الكفر إسرارهم مع اإليمان

اإلفساد كما يقول بعض أهل العلم، في اللغة الخداع أصله  }آمنُوا والَِّذين اللَّه يخَاِدعون{: تعالى قوله
  .يخفي غيرهفالذي يخادع يظهر شيئاً و، أصل الخداع هو اإلخفاء، وهذا أقرب: وبعضهم يقول

 يوضع فيه نفيس المتاع، يذوالحجرة، داخل حجرة في   يكونالذيالمكان أقصى هو   المرأةفإن مخدعولهذا 
صالة المرأة في بيتها أفضل من صالتها في حجرتها وصالتها (( :-صلى اهللا عليه وسلم-ل النبي وقه نمو

يخفي شيئاً فالمخادع ألنه خفي جداً،  لهذا المكان مخدع؛ قيلو )٧())في مخدعها أفضل من صالتها في بيتها
  .ويظهر شيئاً آخر

يوم ف،  في المؤمنين تكلممليتكل فرصة  إذا وجد المنافقومن ذلك أنصور كثيرة جداً، وأنواع وأشكال النفاق و
وِإذْ تَقُوُل ِللَِّذي َأنْعم اللَّه علَيِه { : عنه-عز وجل-زينب، قال اهللا ب -صلى اهللا عليه وسلم-النبي أن تزوج 

واللَّه َأحقُّ َأن ه وتُخِْفي ِفي نَفِْسك ما اللَّه مبِديِه وتَخْشَى النَّاس وَأنْعمتَ علَيِه َأمِسك علَيك زوجك واتَِّق اللَّ
فهذه  بن حارثة،  زيدموالهتزوج امرأة ؛ ألن المنافقين سيكون حديثهم عنه كيف ]سورة األحزاب) ٣٧([} تَخْشَاه

ولَتَعِرفَنَّهم ِفي { :لقرآن فقال تعالى، وهذه صفتهم وقد أخبر اهللا عن صفتهم هذه في افرصة لهم في الحديث
  .]سورة محمد) ٣٠([ }لَحِن الْقَوِل

، وهذا هو ]سورة المنافقون) ٨([ }لَِئن رجعنَا ِإلَى الْمِدينَِة لَيخِْرجن الَْأعز ِمنْها الَْأذَلَّ{:  قالعبد اهللا بن أبيوهذا 
كذا هوسمن كلبك يأكلك، : مثل هؤالء إال كما قال األولونحن ما : ل، وقان كلبك يأكلك سم:وقالعين الكفر، 

وراحلته  يدعي أنه يأتيه الوحي: وقالوا بأقبح الكالم وأقذره، -صلى اهللا عليه وسلم-تكلم المنافقون على النبي 
  !ضلت ال يدري أين هي

 -صلى اهللا عليه وسلم-فع النبي وصاروا يعصرون الفرث ليشربوا منه، فر ت المياه واألزوادلما أجدبوا وقلَّو

إنما :أال تنظر فقال: ، قال بعضهم لبعض المطريديه فجاءت السحاب ولم يكن في السماء سحابة واحدة فنزل
في بعض البالد لما قام الدعاة إلى اهللا واستسقوا فنزل المطر، ه المنافقون قال  هذامثلو سحابة عارضة، ىه

  واالرتفاعهبوطى باليسمما هؤالء درسوا األحوال الجوية، وأن هناك  أن كتبت الصحف في تلك البالدحيث 

 وعرفوا أن المطر سينزل فمثلوا درسوا الوضع الجويفي الضغط الجوي ونحو ذلك، وأن هؤالء الدعاة 
  .، نسأل اهللا السالمة والعافيةإن المطر نزل بدعائنا، إلى غير ذلك من الكالم القبيح: بصالة االستسقاء ليقولوا

                                                
  .يف صحيح اجلامع) ٣٨٣٣(وصححه األلباين برقم ، )٢١١ص  / ١ج ) (٥٧٠ (يف خروج النساء إىل املسجد والتشديد يف ذلكما جاء :  باب–الصالة :   أخرجه أبو داود يف كتاب- 7



 ١

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )٥(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير 

  خالد السبت/ الشيخ

  

  . وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين

 ما بإظهارهم: أي" :]ةسورة البقر) ٩([ }ون اللّه والَِّذين آمنُوايخَاِدع{ :قوله تعالى في تفسيرقال المفسر 

 عنده نافعهم ذلك وأن بذلك، اهللا دعونايخ أنهم بجهلهم يعتقدون الكفر، إسرارهم مع اإليمان من أظهروه

يوم يبعثُهم اللَّه جِميعا فَيحِلفُون لَه { :تعالى قال كما المؤمنين، بعض على يروجقد  كما عليه يروج وأنه
لَكُم ِلفُونحا يكَمونالْكَاِذب مه مٍء َألَا ِإنَّهلَى شَيع مَأنَّه ونبسحيسورة المجادلة) ١٨([}  و[.  

: يقول ،]سورة البقرة) ٩([ }وما يخْدعون ِإالَّ َأنفُسهم وما يشْعرون{ :بقوله ذلك اعتقادهم على قابلهم ولهذا

ِإن { :تعالى قال كما أنفسهم، من بذلك يشعرون وما أنفسهم، إال يخدعون وال هذا بصنيعهم يغُرون وما
مهخَاِدع وهو اللّه ونخَاِدعي نَاِفِقينسورة النساء) ١٤٢([ }الْم[."  

 وعلى آله وصحبه ، األمين والصالة والسالم على رسول اهللا رب العالمين،بسم اهللا الرحمن الرحيم، الحمد هللا
  .بعدو أجمعين،

 وذلك أن هذا اإلنسان الذي يخادع أهل اإليمان يخفي أمراً غير ما ها من اإلخفاء،ن المخادعة أصلأنا عرف
؛ظهريصل أف، يحقن دمه، وما أشبه ذلك وأيحرز ماله،  كأن ل شيئاً من المطامع، ليروج عندهم أو ليحص

  .المخادعة مأخوذ من معنى اإلخفاء

وما { وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو، ، في قراءة ثالثة من السبعة}فُسهموما يخْدعون ِإالَّ َأن{: وفي قوله
إال أن المفاعلة تأتي عادة لما يكون  فهي قراءة متواترة، واألصل في المعنى واحد،، }دعون ِإالَّ َأنفُسهمايخْ

  .بين اثنين فأكثر، وإن كان ذلك ليس بالزم

 يريدون" اهللا إال إله ال "يظهرون: قال } اللّهيخَاِدعون{: تعالى قوله في جريج، ابن عن حاتم أبي ابن وروى"

  ".ذلك غير أنفسهم وفي وأموالهم، دماءهم بذلك يحرزوا أن

 والذي  وهذا هو النفاق األكبر المخرج من الملة، وأما النفاق األصغر،هؤالء يظهرون اإليمان ويبطنون الكفر
 ومن أربع من كن فيه كان منافقا خالصاً((: -صلى اهللا عليه وسلم- قال النبي  كماوالنفاق العملي، فهيسمى ب

  . أمور عملية أربعة فذكر)١())كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها

يخَاِدعون اللّه * ْؤِمِنينوِمن النَّاِس من يقُوُل آمنَّا ِباللِّه وِبالْيوِم اآلِخِر وما هم ِبم{ :قتادة عن سعيد وقال"
ونرشْعا يمم وهِإالَّ َأنفُس ونعخْدا يمنُوا وآم الَِّذينكثير عند المنافق نعت ] سورة البقرة٩-٨([ }و :خَنع 

 على ويمسي غيره، على ويمسي حال على يصبحو بعمله، ويخالف ،بقلبه وينكر بلسانه يصدق األخالق

  ".معها تهب ريح هبت كلما السفينة ؤتكف ويتكفأ يره،غ على ويصبح حال

                                            

  )٥٨ (بيان خصال المنـافق   :  باب –اإليمان  : ، ومسلم في كتاب   )٢١ص   / ١ج  ) (٣٤ (عالمة المنافق :  باب –اإليمان  :  أخرجه البخاري في كتاب    - 1

  ).٧٨ص  / ١ج (
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ليس له مبدأ يلتزمه، وإنما هو يتلون بحسب ما يرى أن مصلحته تقتضيه، فهو مع من غلب كما قال أي أنه 
ا وما تَلَبثُوا ِبها ِإلَّا ثُم سِئلُوا الِْفتْنَةَ لَآتَوه {المدينة: أي} ولَو دِخلَتْ علَيِهم من َأقْطَاِرها{ :-عز وجل-اهللا 

  . سئلوا الكفر الستجابوالو:  ومعنى سئلوا الفتنة أي،]سورة األحزاب) ١٤([ }يِسيرا

"}ونكِْذبا كَانُوا يِبم َأِليم ذَابم علَهضاً ورم اللّه مهادفَز ضرالسدي قال ،]سورة البقرة) ١٠([ }ِفي قُلُوِبِهم م 

 أصحاب من أناس وعن مسعود، ابن عن الهمداني مرة وعن عباس ابن عن صالح أبي وعن لكما أبي عن

فَزادهم اللّه { شَك،: قال }ِفي قُلُوِبِهم مرض{ اآلية هذه فيورضي عنهم  -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
  ".شكا: قال  ]سورة البقرة) ١٠([ }مرضاً

الشك والنفاق، وتارة يراد به ضعف اإليمان،   مرضتارة يراد به ف-عز وجل- المرض في كتاب اهللاإذا ذكر 
وِإذْ يقُوُل الْمنَاِفقُون والَِّذين { : في سورة األحزاب-تبارك وتعالى-على القول بالتفريق في قوله وهذا بناء 

ضريكون أهل النفاق غير   على طائفة، فعلى أن الواو هنا عطفت طائفة]سورة األحزاب) ١٢([ }ِفي قُلُوِبِهم م
ضعفاء اإليمان الذين اهتزت ثقتهم في   أي مرضذين في قلوبهمالفيكون المقصود بالذين في قلوبهم مرض، 

  .يوم األحزاب

  قوله من باب عطف الصفات كما سبق في العطفإنها طائفة واحدة، وأن هذا: من يقولومن أهل العلم 

، وكذلك في أول ]سورة األعلى) ٣-١([ }والَِّذي قَدر فَهدى* الَِّذي خَلَقَ فَسوى*  الَْأعلَىسبِح اسم ربك{ :تعالى
والَِّذين * الَِّذين يْؤِمنُون ِبالْغَيِب ويِقيمون الصالةَ وِمما رزقْنَاهم ينِفقُون* هدى لِّلْمتَِّقين{ :سورة البقرة
  .]سورة البقرة) ٤- ٢([ } ُأنِزَل ِإلَيك وما ُأنِزَل ِمن قَبِلك وِباآلِخرِة هم يوِقنُونيْؤِمنُون ِبما

  :ومن باب قول الشاعر

  هو الملـك القـرم وابـن الهمـام        
  

ــزدحم    ــي الم ــة ف ــث الكتيب   ولي
  

، وتارة يراد نااق كما ه تارة يراد بهم أهل النفالذين في قلوبهم مرضكلها طائفة واحدة في موصوف واحد، فف
 في الموضع الوحيد من القرآن لميل المحرم إلى النساء كماامرض الشهوة وبه ضعف اإليمان وتارة يراد به 

بمعنى الميل ، ]سورة األحزاب) ٣٢([ }ع الَِّذي ِفي قَلِْبِه مرضفَلَا تَخْضعن ِبالْقَوِل فَيطْم{ في سورة األحزاب
  .المحرم إلى النساء

أن المراد به مرض النفاق أو ضعف اإليمان إال في  إذا رأيت المرض في القرآن فالغالب حال وعلى كل
موضع واحد، وهنا ال شك أن المراد به مرض النفاق، وإال فالقلوب على كل حال تمرض وتعتل بصور 

رض بالرياء تارة بالشك وما أشبهه، وتارة يكون ذلك بضعف اإليمان، وتارة تمرض بالقسوة، وتارة تمفشتى، 
  .وحب المحمدة، وتارة تمرض بالعجب والزهو، وغير ذلك مما يعتريها من األمراض

  .وقتادة أنس، بن والربيع العالية، وأبو البصري، والحسن وعكرمة، مجاهد، قال وكذلك"

 في مرضا وليس الدين في مرض هذا: قال }ِفي قُلُوِبِهم مرض{{: أسلم بن زيد بن الرحمن عبد وقال

  ".األجساد

 مما يحتاج اإلنسان اً حسياًأن هذا المرض الذي يصيب هذه القلوب هو مرض معنوي، وليس مرضيقصد 
  .معه إلى عملية جراحية أو نحو ذلك
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 في دخلهم الذي الشك: والمرض ،المنافقون وهماألجساد  في مرضا وليس الدين، في مرض هذا: قال"

  .اإلسالم

وَأما الَِّذين ِفي * الَِّذين آمنُواْ فَزادتْهم ِإيمانًا وهم يستَبِشرون{ :وقرأ رجسا، زادهم: قال }فَزادهم اللّه مرضاً{
ِسِهما ِإلَى ِرجسِرج متْهادفَز ضرا: قال ]سورة التوبة) ١٢٥-١٢٤([ }قُلُوِبِهم مإلى وضاللة شرهم إلى شر 

  .ضاللتهم

 وهو األولون، قاله وكذلك العمل، جنس من الجزاء وهو حسن، -رحمه اهللا- الرحمن دعب قاله الذي وهذا

  .]سورة محمد) ١٧([} والَِّذين اهتَدوا زادهم هدى وآتَاهم تَقْواهم{ :أيضا تعالى قوله نظير

  "."يكذّبون: "وقرئ، }ِبما كَانُوا يكِْذبون{ :وقوله

 بونيكِذ أن الفرق بين القراءتينوهي قراءة ابن كثير من السبعة، وقراءة متواترة هذه  "يكذّبون: "وقرئ: "قوله

  .يكذبون في قولهم وفي دعواهم لإليمانأي أنهم الكذب يصدر منهم،  تعني أن -بالتخفيف–

 تدل على الكثرة؛ ألن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى،  إذأشمل في المعنى  هي-بالتشديد– ويكذّبون
و فه بالقرآن وبالوحي وبالنبوة،  أي، ويكذّبما صدر منه من األقوال واألفعال في ال يكون صادقاًيكذْب يعنيف

 جميعاً من الكفر، وبالتالي لما أظهر اإلسالم وأبطن هذا التكذيب صار هذا مكذب في ذلك كله، وال شك أن

  .كاذباً في دعواه اإليمان

مالزمة فإنها تحمل عليهما جميعاً، ومن اآلية إذا احتملت معنيين بينهما القاعدة أن فمتالزمة،  المعاني وهذه
نه الليل،  إ: قالهم مننه القمر، ومنإ:  قالهم منمنف، ]سورة الفلق) ٣([ }وِمن شَر غَاِسٍق ِإذَا وقَب{ أمثلته
 }وجعلْنَا آيةَ النَّهاِر مبِصرةً{ني القمر، ، يع}فَمحونَا آيةَ اللَّيِل{ : كما قال تعالىإنما يظهر القمر ليالً،: فنقول

  .ام نحتاج أن نرجح بينهان المتالزمما قوالن يعني الشمس، فه ]سورة اإلسراء) ١٢([

 هل ،]سورة البقرة) ٢٥٥([ }والَ يِحيطُون ِبشَيٍء من ِعلِْمِه{ :في آية الكرسي -تبارك وتعالى- قوله  ذلكومثل

ال تعارض بين : ، يقالعلم ما بين أيديهم وما خلفهم أو من علم اهللاهم ال يحيطون بشيء من  المقصود أن:يقال
  .سببية }ِبشَيٍء{:  في قوله، والباءعلم ما بين أيديهم وما خلفهم هو جزء من علم اهللالمعنيين؛ ألن 

تعاطوا األسباب التي أوقعتهم في   أي]لبقرةسورة ا) ١٠([ }ِفي قُلُوِبِهم مرض فَزادهم اللّه مرضاً{ :يقول تعالى
 -عز وجل-عاقبهم اهللا الريبة والشك حتى ابتلوا بهذا النفاق، فلما أعرضوا عن الصدق قوالً وفعالً وحاالً، 

 بصدق -عز وجل- بخالف من أقبل على اهللا ، وهذابما يصلح ويناسب لفعلهم القبيح فزادهم من هذا المرض
عز -هو أرحم بعباده كما قال ف ؛آن فإن اهللا يزيده إيماناً وينقله من هداية إلى هدايةولجأ إليه واهتدى بالقر

) ٤٣([ }هو الَِّذي يصلِّي علَيكُم وملَاِئكَتُه ِليخِْرجكُم من الظُّلُماِت ِإلَى النُّوِر وكَان ِبالْمْؤِمِنين رِحيما{ :-وجل

 :، قال تعالىحمة إلى رحمة، ومن هدى إلى هدى، حتى يتم لهم هذا اإليمانينقلهم من رفهو ، ]سورة األحزاب

}تَّقُونا يم ملَه نيبتَّى يح ماهدِإذْ ه دعا بمِضلَّ قَوِلي اللّه ا كَانمسورة التوبة) ١١٥([ }و[.  

يجازيهم على هذا النفاق وهذا  -عز وجل- أن اهللا ، وهو عند أهل السنة والجماعة هو تفسير هذه اآليةهذا
 عليه القرآن  وهذا أصل معروف دلَّ أن يزيدهم مرضاً إلى مرضهم،الكفر وهذا الرجس وتعاطي أسباب الشر



 ٤

مطالب به من الحق والعمل الصالح واإليمان ابتلي باالشتغال بما أعرض عما هو فمن ، في مواضع كثيرة
  .يضره

 من ذلك لقواعد الحسان تكلم على هذا األصل وجاء له بأمثلة كثيرة،والشيخ عبد الرحمن بن سعدي في كتابه ا
واتَّبعواْ ما تَتْلُواْ الشَّياِطين { :باتباع الشياطين، كما قال تعالىابتلوا  بها  اليهود لما تركوا التوراة والعملأن

انملَيلِْك سلَى مسورة البقرة) ١٠٢([ }ع[.  

ه وال يتدبره ابتلي بسماع األغاني واللهو والغيبة ؤال يسمعه وال يقرف -وجلعز -من أعرض عن كتاب اهللا و
لب به ابتلي باالشتغال و، وهكذا كل من أعرض عما هو بصدده مما طلكذوالكذب والباطل والزور وما أشبه 

  .بضده

 يكذبونو كذبة كانوا همفإن وهذا، بهذا متصفين كانوا وقد "يكذّبون: "وقرئ، }ِبما كَانُوا يكِْذبون{: وقوله" 

  ".وهذا هذا بين يجمعونبالغيب، 

 كثرة  على أي، وهي أنها تدل على التكثير، فيها زيادة- بالتشديدأعني قراءة يكذّبون- الثانية ةة القراءدالل
  .الرسالةوبالوحي  والكذب منهم، أضف إلى ذلك أنها دلت على معنى آخر وهو أنهم يكذبون بالقرآن

يها، والقاعدة أن تعدد القراءات ينزل منزلة يأنه حمل اآلية على معن بناء على -رحمه اهللا-ر وصنيع ابن كثي
 ومن ثم يفسر القرآن بهذه ،إذا كان لكل قراءة معنى يخصها فإنها تنزل منزلة اآلية المستقلةفتعدد اآليات، 
  .المعاني جميعاً

تبارك - من باب زيادة األوصاف، مثل قوله منه ما يرجع إلى ذات واحدة فيكون:  أنواع التفسيرهذاو
 وعلى منتنة متغيرة من طول المكث،: أي، ]سورة الكهف) ٨٦([ }وجدها تَغْرب ِفي عيٍن حِمَئٍة{ :-وتعالى

تعدد القراءات؛ ألنه يعني حارة، فهذا من باب  }ٍةيماوجدها تَغْرب ِفي عيٍن ح{ : السبعية األخرىقراءةال
  . فهي عين متغيرة منتنة وحارة،باب زيادة األوصافوهو من هي العين،  ذات واحدة موصوفة  إلىيرجع

) ٢٢٢([ }والَ تَقْربوهن حتَّى يطْهرن{ :-عز وجل-وتارة تكون كل قراءة عائدة إلى معنى آخر، مثل قول اهللا 

ي نيع نرهيطَّعلى قراءة انقطاع الدم، ويعني  يطْهرن  قراءةعلى، ف)نرهيطَّ(، في القراءة األخرى ]سورة البقرة
  .ونذِّبكَيو }ِبما كَانُوا يكِْذبون{: من هذا النوع  قوله تعالىاالغتسال، و

 حذيفة حديث مستنده إنما المنافقين بعض أعيان يعلم -عليه الصالة والسالم- كان: قال من قول) تنبيه("

 أن هموا الذين تبوك غزوة في منافقًا عشر األربعة أولئك تسمية في -لى عنهرضي اهللا تعا- اليمان بنا

 به ينفروا أن على عزموا هناك؛ عقبٍة عند الليل ظلماء في -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا برسول يفتكوا

  .حذيفة ذلك على فأطلع أمرهم إليه اهللا فأوحى، عنها ليسقط الناقة

وِممن حولَكُم من اَألعراِب منَاِفقُون وِمن َأهِل الْمِدينَِة مردواْ علَى { :لىتعااهللا  قال فقد هؤالء غير فأما
  .اآلية ]سورة التوبة) ١٠١([ }علَمهم نَحن نَعلَمهمالنِّفَاِق الَ تَ

ض والْمرِجفُون ِفي الْمِدينَِة لَنُغِْرينَّك ِبِهم ثُم لَا لَِئن لَّم ينتَِه الْمنَاِفقُون والَِّذين ِفي قُلُوِبِهم مر{ :تعالى وقال
 دليل ففيها، ]سورة األحزاب) ٦١-٦٠([ }ملْعوِنين َأينَما ثُِقفُوا ُأِخذُوا وقُتِّلُوا تَقِْتيلًا* يجاِورونَك ِفيها ِإلَّا قَِليلًا



 ٥

 قال كما بعضهم في فيتوسمها صفاتهم له تذكر كانت وإنما ،أعيانهم على يدرك ولم بهم يغر لم أنه على

  .]سورة محمد) ٣٠([ }فَنَّهم ِفي لَحِن الْقَوِلولَو نَشَاء لََأرينَاكَهم فَلَعرفْتَهم ِبِسيماهم ولَتَعِر{ :تعالى

  ".سلول بن أبي بن اهللا عبد بالنفاق أشهرهم من كان وقد

 أطلعه اهللا بعد ذلك على المنافقين، وأسر بذلك إلى -صلى اهللا عليه وسلم-بي إن الن: من أهل العلم من يقول
 مع ،-صلى اهللا عليه وسلم- يسأل حذيفة هل سماه له رسول اهللا -رضي اهللا عنه-حذيفة، ولهذا كان عمر 

 عند -لمصلى اهللا عليه وس-أن عمر يعلم قطعاً أنه ليس من النفر األربعة عشر الذين نفروا ناقة رسول اهللا 

 ال يصلي على ميت حتى ينظر هل صلى عليه حذيفة أو ال  كان-رضي اهللا عنه-عمر عقبة، حتى إن ال

  .يصلي عليه

رضي اهللا تعالى - أرقم بن زيد عليه شهد وقد، سلول بن أبي بن اهللا عبد بالنفاق أشهرهم من كان وقد"
  ." - اهللا عنهرضي- الخطاب بن عمر -صلى اهللا عليه وسلم- عاتبه وقد ،-عنه

  .! لماذا تصلي على هذا المنافق-صلى اهللا عليه وسلم- عاتب النبي -رضي اهللا عنه–  عمر أنيعني

كان  من غفار رجل وهو- الجهجاهاختصم  ما حدث في غزوة المريسيع حيث ومما يدل على نفاق ابن أبي
ى الماء، فلطم الجهجاه الجهني، عل ، اختصمامولى لعبد اهللا بن أبيكان  مع رجل من جهينة -مولى لعمر

 ضربه بظهر قدمه على دبره، وكان أي ،، فكسع الجهنيكثير الدعابة بعض الرواياتكان الجهجاه كما في و

  :أيضاً، كما قال القائلويكرهون الضرب على القفا   يكرهون هذا النوع من الضرب،العرب

  زيداً كمـا قيـل سـيداً       رىكنت أُ و
  

ــه إذا    ــا وا إنّ ــد القف ــازمعب   لله
  

بهذه األستاذ الذي يضرب الطالب  ف، ولذلك هكذا يضرب أما الحر فالالعبد هو الذي يضرب على قفاه،ف 
  . يذلهمالطريقة مخطئ؛ ألنه بهذا

 لما ال عبد اهللا بن أبييا للمهاجرين، فق:  فقال الجهجهاهيا لألنصار،: لك الرجل غضب، فقالالحاصل أن ذ
لَِئن رجعنَا ِإلَى { سمن كلبك يأكلك،: هللا ما مثلنا ومثل هؤالء إال كما قال األول أو قد فعلوها، وا:بلغه ذلك

إني نهيتكم عن إيوائهم لكنكم : قالف، ثم الم قومه، ]سورة المنافقون) ٨([ }الْمِدينَِة لَيخِْرجن الَْأعز ِمنْها الَْأذَلَّ
  .طلبوا داراً أخرى غير المدينةخالفتموني وساكنتموهم وأطعمتموهم ولو تركتموهم ل

) ٧([ }هم الَِّذين يقُولُون لَا تُنِفقُوا علَى من ِعند رسوِل اللَِّه حتَّى ينفَضوا{ :بقوله ذلك  تعالىوقد صور اهللا

  .يتفرقوا عنه األموال فاقطعوا عنهم: أي، ]سورة المنافقون

رضي اهللا تعالى - أرقم بن زيد عليه شهد وقد، سلول بن أبي بن اهللا عبد بالنفاق أشهرهم من كان وقد
  .ليخرجن األعز منها األذل:  لما قال زيدشهد عليه ،-عنه

 أن أكره إني((: فقال فيه -رضي اهللا تعالى عنه- الخطاب بن عمر -صلى اهللا عليه وسلم- عاتبه وقد"

  ".)٢())أصحابه يقتل محمدا أن العرب تتحدث

                                            

يقُولُون لَِئن رجعنَا ِإلَى الْمِدينَِة لَيخِْرجن الَْأعز ِمنْها الَْأذَلَّ وِللَِّه الِْعزةُ وِلرسوِلِه وِللْمـْؤِمِنين ولَِكـن   {:  باب قوله- التفسير :أخرجه البخاري في كتاب  - 2
  ونلَمعلَا ي نَاِفِقينباب نصر األخ ظالماً أو مظلومـاً  -البر والصلة واآلداب  : لم في كتاب  ، ومس )١٨٦٣ص   / ٤ج  ) (٤٦٢٤ (]سورة المنافقون ) ٨([} الْم 

 .))دعه ال يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه((: ، ولفظهما)١٩٩٨ص  / ٤ج ) (٢٥٨٤(



 ٦

صلى اهللا عليه - بأقبح الشتم، ومع ذلك النبي -صلى اهللا عليه وسلم-، وشتم النبي مع أن الرجل قال كفراً
  . لم يقتله من باب ارتكاب أخف الضررين بدفع أعالهما-وسلم

وإنما أعطاها لحذيفة، فلم يخبر  للصحابة، -صلى اهللا عليه وسلم-لم يسمهم النبي  وكذلك في تسمية المنافقين،
يحتفظ كل إنسان ل إلى مفسدة أعظم، فيكفي معرفة األوصاف  ذلكلئال يؤدي؛ -رضي اهللا عنه-بها حذيفة 

الناس علناً بمثل هذه األمور فإنه يحصل من المفاسد ما ال يخفى، هذا وحكم على بمعلوماته لنفسه، فإذا أظهر 
  . هذه أوصافهم فمن وجدت فيه هذه األوصاف فهو منافقيكفي أن

  ". وشهد دفنه، كما يفعل ببقية المسلمين- اهللا عليه وسلمصلى-ومع هذا لما مات صلى عليه "

، لكن هذا غير -عز وجل-كل من أبطن الكفر وأظهر اإلسالم يجري عليه حكم الظاهر وأمره إلى اهللا  ألن
 أحداً  لم يولِّ-صلى اهللا عليه وسلم-مسألة االغترار به، والثناء عليه، وتوليته، وما أشبه ذلك، ولذلك النبي 

  . ال على سرية وال على أكثر من ذلك وال أقلمنهم،

 له اهللا يغفر السبعين على زدت لو  أنيأعلم لو(( :رواية وفي )٣())فاخترت خيرت إني(( الصحيح وفي"

  ".)٤())لزدت

 ويتهم -صلى اهللا عليه وسلم- من يصل إليها، رجل يتكلم بهذا ويرمي عرض النبي  قلَّهذه أخالق الكبار
، ..أكلك، ولئن رجعنا إلى المدينةسمن كلبك ي:  بالزنا، وينشر هذا في الناس، ويقول-اعنهرضي اهللا -عائشة 

 -عليه الصالة والسالم- قميصه  عليه ويكفنه فييفسد في داخل الصف كالسوسة تنخر ثم يصليوال يزال 

  ، من يفعل هذا؟))لزدت له اهللا يغفر السبعين على زدت لو  أنيأعلم لو((: ويقول

وصل أذاه إلى عرضك وهو منافق يفسد في المجتمع، ويفسد في و  يفعل هذه األشياء كلهااًن واحداآلتصور 
  ؟أستغفر له سبعين مرة، وأكثر من سبعين مرة، وأدفنه في ثوبي: قولهل ستالناس، 

  . إال من روض نفسه وغلبها وقهرها وارتفع هو الذي يقوله الناس عادةهذافي جهنم، وم كفنه الله: ستقول

داخل نفسه تغمرها األحقاد  كثير من الناس يتمرغ في دائرة ضيقة في  بلهذه أمور ال يصلها كثير من الناس،
 وتصفية الحسابات، فال يستطيع أن يرتفع، كلما ارتفع قعدت به نفسه فال يسمو، وقد يكون هذا مع والحسد

  .أقرب الناس إليه

 }َأال ِإنَّهم هم الْمفِْسدون ولَِكن الَّ يشْعرون *رِض قَالُواْ ِإنَّما نَحن مصِلحونوِإذَا ِقيَل لَهم الَ تُفِْسدواْ ِفي اَأل{

  .]سورة البقرة) ١٢-١١([

صلى اهللا عليه -النبي  أصحاب من أناس وعن مسعود، ابن عن، وعباس ابن عن تفسيره في السدي قال"
هم المنافقون، : قال } تُفِْسدواْ ِفي اَألرِض قَالُواْ ِإنَّما نَحن مصِلحونوِإذَا ِقيَل لَهم الَ{: - ورضي عنهموسلم

  .بالمعصية والعمل الكفر هو الفساد: قال ،} تُفِْسدواْ ِفي اَألرِضالَ{ أما

                                            

 ).٤٥٩ص  / ١ ج) (١٣٠٠ (ما يكره من الصالة على المنافقين واالستغفار للمشركين:  باب–الجنائز :   أخرجه بهذا اللفظ البخاري في كتاب- 3

ة سورة التوب ) ٨٠([} استَغِْفر لَهم َأو الَ تَستَغِْفر لَهم ِإن تَستَغِْفر لَهم سبِعين مرةً فَلَن يغِْفر اللّه لَهم              {: باب –التفسير  :  أخرجه البخاري أيضاً في كتاب     - 4
 ).١٧١٥ص  / ٤ج ) (٤٣٩٤(



 ٧

 }واْ ِفي اَألرِضوِإذَا ِقيَل لَهم الَ تُفِْسد{: تعالى قوله في العالية، أبي عن أنس، بن الربيع عن جعفر، أبو وقال

 أمر أو األرض في اهللا عصى من ألن اهللا؛ معصية ذلك فسادهم وكان، األرض في تعصوا ال: يعني: قال

  ".األرض في أفسد فقد اهللا، بمعصية

صلى اهللا -التثبيط عن اتباع النبي  و المعنى العام لإلفساد في األرض، ويدخل فيه اإليقاع بين الناس، هوهذا
  .]سورة التوبة) ٨١([ }وقَالُواْ الَ تَنِفرواْ ِفي الْحر{د معه، ان الجه وع-عليه وسلم

  .]سورة المنافقون) ٧([ }لَا تُنِفقُوا علَى من ِعند رسوِل اللَِّه حتَّى ينفَضوا{والتثبيط عن النفقة 

وَألوضعواْ ِخالَلَكُم {يعني وهناً وضعفاً، : ، خباالً]سورة التوبة) ٤٧[( }لَو خَرجواْ ِفيكُم ما زادوكُم ِإالَّ خَباالً{
  . الدسائس والمؤامرات لإلفساد بينكم مع قلة الجدوى أي،]سورة التوبة) ٤٧([ }يبغُونَكُم الِْفتْنَةَ

، ]ورة األحزابس) ١٨([ }ولَا يْأتُون الْبْأس ِإلَّا قَِليلًا{ :-عز وجل-كما قال اهللا وإذا حضروا أرض المعركة فهم 
فهو إن حصلت غنيمة فهو معهم، للحصول على شهادة حضور، ف لدفع التهمة عنه وإال  حضرالمنافق ماف

 وجاء وقت تقسيم الغنائم إذا ذهب الخوفئاً، فولكنه ال يفعل شي يرى أنه حضر حتىأرض المعركة يحضر 
  .]سورة األحزاب) ١٩([ }َأِشحةً علَيكُم{ :قال اهللافهو كما 

 ،]سورة األحزاب) ١٩([ }يغْشَى علَيِه ِمن الْموِترَأيتَهم ينظُرون ِإلَيك تَدور َأعينُهم كَالَِّذي { فإذا جاء الخوف
العين  وإنما ، أو من هنا ال يستطيع أن يلتفت؛ ألنه يخاف أن يؤتى من هنا من الموت من شدة الخوففهو

  .ةتي تدور يمنة ويسرفقط هي ال

إذا كان األمن ، والمعنى أنه السلق هو البسطو، ]سورة األحزاب) ١٩([ }سلَقُوكُم ِبَألِْسنٍَة ِحداٍدفَِإذَا ذَهب الْخَوفُ {
  . وادعوا ألنفسهم المقامات العالية في الشجاعة والنجدة وهم يكذبون في ذلك، عالياً فصيحاً بليغاًتكلموا كالماً

 والصد -عز وجل-أعظم اإلفساد في األرض هو الكفر باهللا  وفساد في األرض،اإلفالحاصل أن هذا كله من 
  عن سبيله

؛ األرض في أفسد فقد اهللا بمعصية أمر أو األرض في اهللا عصى من ألن اهللا؛ معصية ذلك فسادهم وكان"
  .وقتادة أنس، بن الربيع قال وهكذا ،بالطَّاعة والسماء األرض صالح ألن

 ركوبه، عن نهاهم ما فيها وركوبهم ربهم، فيها بمعصيتهم األرض في مفسدون النفاق فأهل: جرير ابن قال

 همِبِذوكَ بحقيقته، واإليقان به بالتصديق إال عمل أحد من يقْبُل ال الذي دينه في وشكّهم فرائضه، وتضييعهم

 ورسله وكتبه باهللا التكذيب أهل ومظاهرتهم والريب، الشك من مقيمون عليه هم ما غير بدعواهم المؤمنين

  ".سبيالً ذلك إلى وجدوا إذا اهللا، أولياء على

ال تنزلوا عن دياركم وأموالكم، وال :  في القصة المعروفة لما قالوا بني النضير مع يهودما فعلوههذا مثل و
  .نحن نعينكم بأربعة آالف مقاتل، ثم خذلوهم: قالواو فنحن معكم، ا محمداًتطيعو

لَِئن ُأخِْرجوا لَا يخْرجون معهم ولَِئن قُوِتلُوا لَا ينصرونَهم ولَِئن نَّصروهم لَيولُّن { :-عز وجل-قال اهللا 
ونرنصلَا ي ثُم اربصلى اهللا عليه وسلم-لبهم النبي اير لما طضوعدوا بني النهم  ف]سورة الحشر) ١٢([} الَْأد- 

ال تفعلوا، كيف تنزلون عن دياركم : قال لهم فستشاروا عبد اهللا بن أبيباالستسالم والنزول على حكمه فا
  . ونحن معكماثبتوا، بل وتخرجون من المدينة وتنزلون على حكمه
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ال، :  في بداية األمر بشيء من هذا، ثم رجعوا إليه، وقالوا-صلى اهللا عليه وسلم-وعدوا النبي  قد كانواو
 الذي وعدهم بأنه عبد اهللا بن أبي وائاستعدوا للقتال، وتباطوريس ليس بيننا وبينك شيء، ووضعوا المتا

بعث إلى حلفائنا في سن:  أين ما وعدتنا؟ فقال:أرسلوا إليه رجالً فوجدوه يتعشى، فقالوا له ف،اتلينسيمدهم بالمق
  . حينما أخرجوا معهملم يقاتل معهم، ولم يخرجفهم لخذ وهكذا ولم يلتفت إلى الرجل،غطفان، 

  . هو إفسادهم وهذه صورة من إفسادهماكذوه

حينما   كما قال،فال أقل من أن يشوش على الناس ويرجف شيئاً لومن صور إفساده أنه إذا لم يستطع أن يفع
  !؟يقتل أربعمائة دارع في غداة واحدة:  قريضة رجاالت بني-صلى اهللا عليه وسلم-قتل النبي 

 يستغل مثل هذه الفرصهو ف، ة واحدةصبيحفي خنادق في  ارعبدأ يثير بلبلة، كيف يقتل أربعمائة دهكذا و

 لو كانت وسائل  ستكون النتائجثير هذه البلبلة مع أنه ليس له وسائل إعالم كما هو الحال اليوم، فكيفيو
  .!!لب لمقابلة في قناة من القنواتاإلعالم في ذلك الوقت كاليوم وطُ

  .فيها مصلحون ذلك بفعلهم أنهم يحسبون وهم األرض، في المنافقين إفساد فذلك"

والَّذين {: تعالى قال كما أولياء، الكافرين المؤمنين اتخاذ األرض في الفساد من فإن حسن، قاله الذي وهذا
كَِبير ادفَسِض وتَكُن ِفتْنَةٌ ِفي اَألر لُوهٍض ِإالَّ تَفْععاء بِليَأو مهضعواْ بسورة األنفال) ٧٣([ }كَفَر[."  

 هلم إلينا، :األحزاب يوم كانوا يقولون ألهل اإليمان بينهم وبين الكفار، ولذلك لما كانت هذه الوشيجة موجودة
  .]سورة األحزاب) ١٨([ }قَد يعلَم اللَّه الْمعوِقين ِمنكُم والْقَاِئِلين ِلِإخْواِنِهم هلُم ِإلَينَا{ :قال تعالى

 خطوط اتصال، نحن بيننا وبين هؤالء األحزاب:  أنهم كانوا يقولون،مشهورة في اآليةعلى أحد التفسيرات ال

هم بأنهم سيحمونهم ويدافعون عنهم وسيدعون أن هؤالء يحرضونهم أن يدخلوا المدينة ويعدون وكانواصلة، و
 - يه وسلمصلى اهللا عل– النبيلقتل واألسر، وستكون فرصة للبطش باليسوا من األحزاب فال يقع عليهم 

  .وأصحابه على حد اعتقادهم

ن أن األحزاب سيدخلون ويبطشون يمتيقن فهم كانوا ؛ لم يصدق المنافقون ذلكاألحزابت ولذلك لما ذهب
يحسبون { :قال تعالى كما  ويأسرون المسلمين، ويضعونهم في أقفاص-صلى اهللا عليه وسلم-ويقتلون النبي 

   ]سورة األحزاب) ٢٠([ }الَْأحزاب لَم يذْهبوا

وِإن يْأِت الَْأحزاب يودوا لَو َأنَّهم بادون ِفي الَْأعراِب يسَألُون عن { : جبناء كما قال تعالىموالحقيقة أنه
اِئكُمن الذيالل تلقي الركبان وسؤال الناس  من خمن بعيدهم  يسألون عن أنبائ، أي أنهم]سورة األحزاب) ٢٠([ }َأنب
ولَو كَانُوا ِفيكُم ما قَاتَلُوا : ، وإال فلو كانوا في المدينة لم يقاتلوا معهم إال قليالً، كما قال تعالى باألخبارهميأتون

  .]سورة األحزاب) ٢٠( }ِإلَّا قَِليلًا

ِخذُواْ الْكَاِفِرين َأوِلياء ِمن دوِن يا َأيها الَِّذين آمنُواْ الَ تَتَّ{ :قال كما والكافرين المؤمنين بين المواالة اهللا فقطع"
ِإن الْمنَاِفِقين ِفي الدرِك { :قال ثم ،]سورة النساء) ١٤٤([ }الْمْؤِمِنين َأتُِريدون َأن تَجعلُواْ ِللِّه علَيكُم سلْطَانًا مِبينًا

  .]سورة النساء) ١٤٥([ }اَألسفَِل ِمن النَّاِر ولَن تَِجد لَهم نَِصيرا

 هو ألنه حاصل؛ المنافق جهة من الفساد فكأن المؤمنين، على أمره اشتبه اإليمان ظاهره كان لما فالمنافق

 األول لهحا على استمر أنه ولو المؤمنين، على الكافرين ووالى له، حقيقة ال الذي بقوله المؤمنين غَر الذي
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وِإذَا ِقيَل لَهم الَ { :تعالى قال ولهذا ونجح؛ ألفلح وعمله هقول وتطابق هللا العمل أخلص ولو أخف، شره لكان
ونِلحصم نا نَحِض قَالُواْ ِإنَّمواْ ِفي اَألروالكافرين، المؤمنين من الفريقين نداري أن نريد: أي }تُفِْسد 

  ".وهؤالء هؤالء مع ونصطلح

لنَِّبي اتَِّق اللَّه ولَا تُِطِع الْكَاِفِرين والْمنَاِفِقين ِإن اللَّه يا َأيها ا{ : يقول-عز وجل-في أول سورة األحزاب اهللا 
  .سورة األحزاب) ٢-١([ }واتَِّبع ما يوحى ِإلَيك ِمن ربك ِإن اللَّه كَان ِبما تَعملُون خَِبيرا* كَان عِليما حِكيما

صلى اهللا عليه -فجاء إلى النبي ، عبد اهللا بن أبي نة، فنزلوا عند جاء بعض كبراء قريش سراً إلى المدي
: ، أيأي مناوشات إعالمية، وال كون هناك حربتال  ف-كما يقال- يطرح له رأياً وهو أن ينزع الفتيل -وسلم

  .، لدينهم، وال آللهتهملمشركين وال ال يتعرض ل

 كون القضية بهذا عالقات،ت وعن أصحابه، و-لمصلى اهللا عليه وس-عن النبي   يكفونالمشركون بالمقابلو

 فيصطلحون مع  بين المسلمين والكافرين،لعالقاتاتوفيق  يريدون يزعمون أنهم  كانوا بهذا الطرحنومنافقفال
ِقين ِإن اللَّه كَان يا َأيها النَِّبي اتَِّق اللَّه ولَا تُِطِع الْكَاِفِرين والْمنَاِف{: -عز وجل-فقال اهللا هؤالء ومع هؤالء، 

وتَوكَّْل علَى اللَِّه وكَفَى ِباللَِّه  *واتَِّبع ما يوحى ِإلَيك ِمن ربك ِإن اللَّه كَان ِبما تَعملُون خَِبيرا* عِليما حِكيما
  .اهللا لن يضيعك فال تخف :أي ]سورة األحزاب) ٣-١([} وِكيلًا

المشهورة أنه ال  من معانيها، و]سورة األحزاب) ٤([ }ا جعَل اللَّه ِلرجٍل من قَلْبيِن ِفي جوِفِهم{: ثم يقول اهللا
  . وطاعة غير اهللا من المنافقين والكافرين-عز وجل-جتمع طاعة اهللا ت

 بن محمدروى  كما، وهؤالء هؤالء مع ونصطلح والكافرين، المؤمنين من الفريقين نداري أن نريد: أي"

وِإذَا ِقيَل لَهم الَ تُفِْسدواْ ِفي اَألرِض قَالُواْ ِإنَّما نَحن { :-مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن عن إسحاق
ونِلحصالكتاب وأهل المؤمنين من الفريقين بين اإلصالح نريد إنما: أي ]سورة البقرة) ١١([ }م.  

 الذي هذا إن أال: يقول ]سورة البقرة) ١٢([ }فِْسدون ولَِكن الَّ يشْعرونَأال ِإنَّهم هم الْم{ : تعالىاهللا يقول

  ".فسادا بكونه يشعرون ال جهلهم من ولكن الفساد، عين هو إصالح أنه ويزعمون يعتمدونه

وصفوا أنفسهم  ف]سورة البقرة) ١١([ }قَالُواْ ِإنَّما نَحن مصِلحون{  وكيف قابلهم به،القول الذي قالوهالحظ 
 وهي من أقوى صيغ "إنما "باإلصالح، بل حصروا ذلك في أنفسهم وقصروا فعلهم عليه بأسلوب الحصر

  .الحصر

 اإلفساد فيهم، وذلك أنهم  فهذا ينادي به عليهم كأنه يحصر}َأال ِإنَّهم هم الْمفِْسدون{:  بالمثل فقال اهللاقابلهمف
حصروا أنفسهم في ف }ِإنَّما نَحن{: هم قالواف هذا االتصاف باإلفساد، استحقوا أكمل ما يمكن أن يتصور من

  . لتقوية النسبة؛ وذلك بين طرفي الكالم"هم "ء بضمير الفصلجاو} َأال ِإنَّهم هم{هذا، فهو قابلهم بمثله 

 التعقيب في قوله وبين } يشْعرونولَِكن الَّ{  هذا التعقيبحظ الفرق بينفال ،}ولَِكن الَّ يشْعرون{ :ثم عقبه بقوله
وِإذَا ِقيَل لَهم آِمنُواْ كَما آمن النَّاس قَالُواْ َأنُْؤِمن كَما آمن السفَهاء َأال ِإنَّهم هم السفَهاء { :في اآلية األخرى
ونلَمعلَِكن الَّ يسورة البقرة) ١٣([} و[.  

يقول  كما  الحواس الخمسبغير الخمس أو هو إدراكه بأحد الحواس الشعور بالشيء نإ من حيث الفرق
كون أبلغ من العلم  يعلى كل حال الشعور بالشيءو ،الخمس المعروفة  فوق الحواسإن هناك حاسة: بعضهم
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ولذلك ر غالباً،  ال يكون عن طريق المخِبر، ولكن الشعور بهخِب عن طريق الم قد يأتيالشيءبه؛ ألن العلم ب
خفي عليهم  هؤالءفومع ذلك نه أن يخفى، أمر يدرك وليس من شأ  في األرضاإلفساد ا بالشعور؛ ألنعبر هن

هذا بطمس بصائرهم، فظنوا أن هذا اإلفساد هو عين اإلصالح مع أن فعلهم ال يخفى على ذي عينين أنه من 
 واهللا بالشيء وبين العلم به، بالشعور فهذا هو الفرق بين التعبير! اإلفساد، فأي طمس للبصائر أعظم من هذا،؟

  .أعلم

}ونلَمعلَِكن الَّ ياء وفَهالس مه ماء َأال ِإنَّهفَهالس نا آمكَم قَالُواْ َأنُْؤِمن النَّاس نا آمآِمنُواْ كَم مِإذَا ِقيَل لَهو{ 

  .]سورة البقرة) ١٣([

 ورسله وكتبه ومالئكته باهللا الناس كإيمان: أي } آمن النَّاسآِمنُواْ كَما{: للمنافقين قيل وإذا: تعالى يقول"

 امتثال في ورسوله اهللا وأطيعوا وعنه، به المؤمنين أخبر مما ذلك، وغير والنَّار والجنَّة الموت بعد والبعث

صلى اهللا - اهللا رسول أصحاب -اهللا لعنهم- يعنون }قَالُواْ َأنُْؤِمن كَما آمن السفَهاء{ ،الزواجر وترك األوامر
  .-مرضي اهللا عنهو عليه وسلم

 وبه الصحابة، من واحد وغير مسعود وابن عباس ابن عن بسنده تفسيره، في والسدي العالية أبو قاله

 واحدة بمنزلة وهؤالء نحن أنصير: يقولون وغيرهم، أسلم بن زيد بن الرحمن وعبد أنس، بن الربيع يقول

  !؟ءسفها وهم واحدة طريقة وعلى

 الضعيف الجاهل هو: والسفيه ،حليم جمع والحلماء حكيم جمع الحكماء أن كما سفيه، جمع: والسفهاء

  ".والمضار المصالح بمواضع المعرفة القليل الرأي

صحابة رسول الناس من آمنوا كما آمن :  أي إنهم لما قيل لهم}َأنُْؤِمن كَما آمن السفَهاء قَالُواْ{ :قوله تعالى
 إيماناً ثابتاً صحيحاً، تطيعون اهللا فيه ورسوله، وتقفون عند حدوده وتلتزمون -صلى اهللا عليه وسلم– اهللا

  وال رأي حصيف، وإنما عندهم تدبير وال حكمةالذين ليستريدنا أن نفعل فعل هؤالء السفهاء  :قالوا، أوامره

هم وبينهم الحروب، وما أشبه ذلك، أما نحن يفعلون األفعال التي من شأنها أن تستعدي الناس عليهم، وتوقع بين
فعن طريق الحكمة نوفق ويكون لنا وشيجة مع هؤالء ومع هؤالء، وتكون هناك روابط حسنة طيبة مع 

 بحيث أن نتفاوض مع الجميع، وأن نتنازل مع الجميع في رضي الجميع، وليس عندنا أي إشكالالجميع، ونُ
نسانية، وهذا أمر هم التقارب والتآلف والتعايش واالجتماع على اإلتنزع أسباب الشر بين الناس، ويحصل بين

 عندهم  أن ال بد بل وهو عين الحكمة والصواب، ونحن ال ننظر إلى الجانب المظلم عند اآلخرين،مطلوب

الذي يتمحض للشر هو الشيطان فقط، لكن اآلخرين مهما كان ف  فيها،جوانب ثانية مشرقة وسنتفق معهم
تفق معهم ن وبالتالي ،بنية صحيحة طيبة خير لمن بحث وفتش  جوانب أيضاًعندهمفوفساد عندهم من شر 

فيها، فلو ركزت النظر في هذه الجوانب فإنك تستطيع أن تمتزج معهم، وتتعاون معهم في مثل هذه األمور 
، وهذه ده لنفسهفكل إنسان يحتفظ بما يعتقوأما األمور التي يحصل فيها االختالف ، التي يحصل فيها االتفاق

إنها أفكار فاسدة، وأن الوالء ال يكون إال : ويقول عن هذه األفكار هذا الفكر ، وأما من يقف ضدهي الحكمة
  !!.ة تصادمي شخصيةهذا، وال يفهم هذا سفيهف بين المؤمنين، ويؤمن بمبدأ البراءة من الكافرين

  



 ١١

 مع القرآن، ولو قرأنا  في الحقيقة هي القومالءمشكلة هؤ و، النفاق أهلكالم في حقيقته هو فلسفةإن هذا ال
 الذي ذكر في سورة البقرة من فضح لحقائق هؤالء المطموسين، ولذلك أعظم من هذانا سورة براءة لرأي

  .-عز وجل-فالمؤمن يعرف الحق ويتعبه، وال يضل بما يسمعه من أعداء اهللا 

 النساء اهللا سمى ولهذا، والمضار المصالح اضعبمو المعرفة القليل الرأي الضعيف الجاهل هو: والسفيه"

 .]سورة النساء) ٥([} والَ تُْؤتُواْ السفَهاء َأموالَكُم الَِّتي جعَل اللّه لَكُم ِقياماً{ :تعالى قوله في سفهاء، والصبيان

  ".والصبيان النساء هم: التفسير علماء عامة قال

إن : ن تفسير ابن كثير فإنهن سيلفظن تفسير ابن كثير؛ إذ كيف يقالإذا سمع النساء هذا الكالم أو قرأنه م
  نداً للرجل، وصارتفي جميع المجاالت وجودها أثبتت هي السيدة، وهي التي والمرأة اليومالنساء سفيهات 

ال بد من نعيد كتابة التفسير، و فال بد من أن فرق بين المرأة والرجل، فال  ما يزاوله الرجلصارت تزاولف
  .، وال حول وال قوة إال باهللاليوم نسمعها  إلى غير ذلك من سحب النفاق التي،الخطاب الدينيتجديد 

 السفاهة وحصر فأكد }َأال ِإنَّهم هم السفَهاء{ :فقال كلها، المواطن هذه في جوابهم سبحانه اهللا تولى وقد"

  .فيهم

}ونلَمعلَِكن الَّ يلهم أردى وذلك والجهل، الضاللة في بحالهم يعلمون ال نهمأ جهلهم تمام ومن: يعني }و 

 ".الهدى عن والبعد العمى في وأبلغ



 ١

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )٦(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير 

  خالد السبت/ الشيخ

  

وِإذَا لَقُواْ الَِّذين آمنُواْ قَالُواْ آمنَّا وِإذَا خَلَواْ ِإلَى { : في تفسير قوله تعالى-رحمه اهللا تعالى-قال المفسر 
) ١٥-١٤([ }اللّه يستَهِزُئ ِبِهم ويمدهم ِفي طُغْياِنِهم يعمهون* ونُئما نَحن مستَهِزشَياِطيِنِهم قَالُواْ ِإنَّا معكْم ِإنَّ

  .]سورة البقرة

 والمصافاة، والمواالة اإليمان لهم أظهرواو }آمنَّا{: قالوا المؤمنين المنافقون هؤالء لقي وإذا: تعالى يقول"

  .ومغنم خير من أصابوا فيما وِليشركوهم وتقية، ومصانعة ونفاقاً للمؤمنين منهم غروراً

}اِطيِنِهماْ ِإلَى شَيِإذَا خَلَوشياطينهم إلى وخلصوا وذهبوا انصرفوا إذا: يعني }و.  

  .والمنافقين المشركين وسءور اليهود أحبار من همؤوكبرا سادتهم شياطينهمو

وكَذَِلك جعلْنَا { :تعالى قال كما والجن، اإلنس من نالشيطا كونيو مردتُه، شيء كل وشياطين: جرير ابن قال
  .]سورة األنعام) ١١٢([ }ِلكُلِّ ِنِبي عدوا شَياِطين اِإلنِس والِْجن يوِحي بعضهم ِإلَى بعٍض زخْرفَ الْقَوِل غُرورا

 مثل على إنا :أي -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن عن إسحاق بن محمدروى  }قَالُواْ ِإنَّا معكْم{: وقوله

  .بهم ونلعب بالقوم نستهزئ نحن إنما: أي }ونُئمستَهِز نَحن ِإنَّما{ عليه أنتم ما

 ساخرون }ونُئقَالُواْ ِإنَّا معكْم ِإنَّما نَحن مستَهِز{: -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن عن الضحاك وقال

  .وقتادة أنس بن الربيع قال وكذلك ،ليه وسلمصلى اهللا ع- محمد بأصحاب

سورة ) ١٥([ } ِبِهم ويمدهم ِفي طُغْياِنِهم يعمهوناللّه يستَهِزُئ{ :صنيعهم على ومقابلة اًجواب تعالى وقوله
يوم يقُوُل الْمنَاِفقُون { : تعالىقوله في القيامة، يوم ذلك بهم فاعل أنه تعالى أخبر: جرير ابن قال، ]البقرة

والْمنَاِفقَاتُ ِللَِّذين آمنُوا انظُرونَا نَقْتَِبس ِمن نُّوِركُم ِقيَل ارِجعوا وراءكُم فَالْتَِمسوا نُورا فَضِرب بينَهم ِبسوٍر 
ذَابِلِه الْعِمن ِقب هظَاِهرةُ ومحِفيِه الر اِطنُهب ابب اآلية]سورة الحديد) ١٣([ }لَّه .  

) ١٧٨([ }والَ يحسبن الَِّذين كَفَرواْ َأنَّما نُمِلي لَهم خَير لَِّأنفُِسِهم ِإنَّما نُمِلي لَهم ِليزدادواْ ِإثْما{ :تعالى وقوله

  . اآلية]سورة آل عمران

، به الشرك وأهل للمنافقين وخديعته ومكره تهوسخري -ذكره تعالى- اهللا استهزاء من أشبهه وما فهذا: قال
ه ئفأخرج خبره عن جزافهذا إخبار من اهللا تعالى أنه مجازيهم جزاء االستهزاء ومعاقبهم عقوبة الخداع، 

، وعقابه لهم مخرج خبره عن فعلهم الذي عليه استحقوا العقاب في اللفظ وإن اختلف المعنيان، كما مإياه
 :تعالى وقوله ،]سورة الشورى) ٤٠([ }صلَح فََأجره علَى اللَِّهَئٍة سيَئةٌ مثْلُها فَمن عفَا وَأوجزاء سي{ :قال تعالى

}كُملَيى عتَدا اعِه ِبِمثِْل ملَيواْ عتَدفَاع كُملَيى عتَدِن اععدل، والثاني ظلم، فاألول ،]سورة البقرة) ١٩٤([} فَم 

  .معناهما اختلف فقد همافظل اتفق وإن فهما
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 وجه على والسخرية والخداع المكر ألن؛ ذلك نظائر من القرآن في ما كل وجهوا المعنى هذا وإلى: قال

 فال والمجازاة بالعدل والمقابلة االنتقام وجه على وأما باإلجماع، -عز وجل- اهللا عن منتف والعبث اللعب

  ".ذلك يمتنع

  : والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد،حمد هللابسم اهللا الرحمن الرحيم، ال

وِإذَا لَقُواْ الَِّذين آمنُواْ قَالُواْ آمنَّا وِإذَا خَلَواْ ِإلَى شَياِطيِنِهم قَالُواْ {:  عن هؤالء المنافقين-تبارك وتعالى- يقولف
 شياطين كل شيء :-رحمه اهللا تعالى– ابن جرير يقول ]سورة البقرة) ١٤([ }ونُئِإنَّا معكْم ِإنَّما نَحن مستَهِز

  .مردته

صلى اهللا عليه -أتيت رسول اهللا :  قال-رضي اهللا عنه–عن أبي ذر ، فالجنمن ويكون الشيطان من اإلنس و
 فقمت : قال))قم فصلِّ((: قال،  ال: قلت))يا أبا ذر هل صليت((:  وهو في المسجد فجلست فقال-وسلم

 يا رسول اهللا : قلت: قال)) تعوذ باهللا من شر شياطين اإلنس والجن،يا أبا ذر((: فقال ،فصليت ثم جلست
  .)١())نعم((:  قال!؟ولإلنس شياطين

إني ألنظر إلى شياطين اإلنس ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم– النبي أن -رضي اهللا عنها–عن عائشة و
  )٢())والجن قد فروا من عمر

  .)٣())الكلب األسود شيطان(( :-صلى اهللا عليه وسلم- قال رسول اهللا :ال ق-رضي اهللا عنه– عن أبي ذرو

  .شياطينهم ون الناس ويغوونهم من اإلنس لشياطين، والذين يضفالكفرة من الجن 

ممن يوافقونهم وينكرون عليهم إظهار   إذا خلوا بشياطين اإلنس الذين ذكرهم اهللا في سورة البقرةفهؤالء
نحن معكم في حقيقة األمر، ولكننا نفعل ذلك استهزاء : فيقولون يعاتبونهم على ذلكاإلسالم والدخول فيه، 

  .منينؤ، أي بالمبهم

 بهؤالء كما -عز وجل-مراد باستهزاء اهللا وال، ]سورة البقرة) ١٥([ }اللّه يستَهِزُئ ِبِهم{ :فرد اهللا عليهم بقوله
جازيهم جزاء االستهزاء ومعاقبهم عقوبة الخداع، فأخرج فهذا إخبار من اهللا تعالى أنه م : ابن كثيريقول

ه إياهم، وعقابه لهم مخرج خبره عن فعلهم الذي عليه استحقوا العقاب في اللفظ وإن ئخبره عن جزا
  .اختلف المعنيان

 أن  وهو هنا لم يصرح بأن ذلك من قبيل المشاكلة، ولكن كالمه ال يفهم منه إال هذا،-رحمه اهللا-ابن كثير 
ستهزاء والمكر والكيد والمخادعة إنما يكون على سبيل المقابلة فيكون من باب استعمال اللفظ في مقابل لفظ اال

  .آخر عبر به عن فعل هؤالء فحسب ولكن المعنى ليس بمراد

                                            
             )٢١٥٨٦(، وأحمـد بـرقم      )٢٧٥ص   / ٨ج  ) (٥٥٠٧(مـن شـر شـياطين اإلنـس         االسـتعاذة   :  باب -االستعاذة  :  النسائي في كتاب    أخرجه - 1

، "ومداره على علي بن يزيد وهـو ضـعيف  : "، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد)٢١٧ص  / ٨ج ) (٧٨٧١(، والطبراني في الكبير    )١٧٨ص   / ٥ج  (
  .وكذا ضعفه األلباني كما في سنن النسائي

، وصححه األلبـاني فـي   )٦٢١ص  / ٥ج ) (٣٦٩١ (-رضي اهللا عنه-في مناقب عمر بن الخطاب     :  باب –المناقب  : تاب أخرجه الترمذي في ك    - 2
  ).٢٩١٤(صحيح الترمذي برقم 

  ).٣٦٥ص  / ١ج ) (٥١٠(قدر ما يستر المصلي :  باب-الصالة : أخرجه مسلم في كتاب - 3
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يكتب في التفسير وفي موضوعات شتى، هذا كثير لدى بعض من وبالمشاكلة،  وهذا ما يسميه البالغيون
  . ومن غيرهمأهل السنة هم من ن م م غيرهموأن وصراسواء المع

هذه مسألة تحتاج إلى تحرير، وذلك أن المشاكلة نوع من المجاز ومنهم من يجعل المشاكلة قسماً مستقالً و
ليس من المجاز، ولكنهم يتفقون جميعاً على أنها ال حقيقة لها في الطرف اآلخر، وإنما هي فقط مشاكلة  وبذاته

المشاكلة أن يستعمل لفظاً في مقابل لفظ عبر به عن فعل الفاعلين، وإن لم يرد معنى هذا لفظية، فحقيقة هذه 
  .الفعل حينما استعمله أوالً في المقابلة

  :الشاعر قول من أوضح الشواهد أو من أشهر الشواهد التي يحتجون بهاو

  قالوا اقترح شيئاً نجد لـك طبخـه        
  

  قلت اطبخوا لـي جبـة وقميـصا         
  

  .ط في مقابل لفظهم الذي عبروا بهجبة والقميص ال تطبخ، لكنه استعمل هذا اللفظ فقال: فيقولون

سورة ) ١٥([ }اللّه يستَهِزُئ ِبِهم{ : اهللافقال ،]سورة البقرة) ١٤([ }ونُئِإنَّما نَحن مستَهِز{ :هؤالء قال إذا: وقالوا

عز -زاء صفة نقص وهي مذمومة وال تليق باهللا ألن االسته؛ اهللا ليس من شأنه أن يستهزئ، فإن ]البقرة
 فقابلهم على ذلك، وليس ذلك يعود إلى }ونُئِإنَّما نَحن مستَهِز{:  في مقابل قولهموإنما أتى بهذا اللفظ، -وجل
  . منه شيء-عز وجل-اهللا 

 ، يجازيهم ويعاقبهم على هذا االستهزاءالمراد أنه:  يقال،}اللّه يستَهِزُئ ِبِهم{: ما المراد بقوله: فإن قيل: قالوا
 فإذا جاء يوم القيامة ذهب - في ختام اآليةذكر ذلككما - يمدهم في طغيانهم يعمهون  أو،أو أنه يستدرجهم

  .-عز وجل-اهللا  ما وصفكعنهم ذلك النور، وحصلت لهم الظلمة على الصراط 

 ،]سورة النساء) ١٤٢([ }ن يخَاِدعون اللّه وهو خَاِدعهمِإن الْمنَاِفِقي{ :عن قوله تعالى أجابوا بهذا الجوابو
بعبارة إزاء العبارة التي وصف  أنه عبر، وإنما المراد الخداع يخدع وال ينسب إليه  ال-عز وجل-اهللا : فقالوا

  . شيء، وهكذا-عز وجل-بها فعل هؤالء دون أن يعود من ذلك على اهللا 

 ذلك قول أهل السنة، فهذه الصفات التي ال تكون من صفات الكمال بإطالق، وليس ليس بصحيح، وهذا الكالم
تعالى اهللا وجل - عن اهللا ال يقالف  ال يوصف بهذا بإطالق،-عز وجل-تكون كماالً في بعض األحوال، فاهللا 

في حق من ذلك لكن إن صدر  مستهزئ: ، وال يقال عنهخادع:  كائد، وال يقال عنه: ال يقال عنه-وعز
  .، كما قال هو سبحانه وتعالىاهللا يستهزئ بهمفتحق ذلك ممن يستهزئ فإن ذلك يكون كماالً، يس

والذي يخادع الناس ويستهزئ بهم ويمكر بهم ويستخف بمبادئهم ومشاعرهم ودينهم وما أشبه ذلك إذا عامله 
 بأسلوب ن شره خلص الناس م؛ ألنهيوقع به كان ذلك كماالً من الناس معاملة يستدرجه فيها حتى أحد

  .في هذا األمر بعض المجاراة حتى أوقعهمجاراته 

  لم يستغربوا من-رضي اهللا عنهم-، ولذلك فإن الصحابة ؤالء الذين يستهزئون يستهزئ به-عز وجل-فاهللا 

لسالمة فطرهم، وأيضاً لكمال ذوقهم  وذلك ستعمال، كما وقع ذلك للمتأخرين، وال توقفوا فيه؛مثل هذا اال
  .المخادعة والمكر إلى آخرهقل مثل ذلك في هم يفهمون المراد من هذا في كالم العرب، وفاللغوي، 

كون بحال إال على سبيل المقابلة، تال ها نإ : عنهاومن هذه األوصاف ما يقول بعض العلماء من أهل السنة
ا ال يكون كماالً إال هذ: ، فما جاء على سبيل المقابلة فإنه يقالالزم في بعض هذه الصفات ال في كلها وهذا



 ٤

الكيد فمثل الكيد،  على سبيل المقابلة، وما جاء من غير ذلك فإنه يكون كماالً في المقامات التي تصلح لمثله
، لكنه ]سورة الطارق) ١٦- ١٥([ }وَأِكيد كَيدا* ِإنَّهم يِكيدون كَيدا{ : كما في قوله تعالىجاء على سبيل المقابلة

  .]سورة األعراف) ١٨٣([ }وُأمِلي لَهم ِإن كَيِدي مِتين{ : قوله تعالىالمقام مثلجاء في غير هذا 

قابل فعلهم فهو ، ]سورة األنفال) ٣٠([ }ويمكُرون ويمكُر اللّه واللّه خَير الْماِكِرين{ : في قوله تعالىومثل المكر
  .]سورة األعراف) ٩٩([ }كْر اللِّهَأفََأِمنُواْ م{ :وجاء من غير ذلك مثل، بمثله

، لكن اهللا ال يوصف -عز وجل-ى كل حال نحن ندور مع هذه النصوص، وكل ذلك كمال في حق اهللا علو
 اهللا مخادع: اهللا ماكر، وال يقال: اهللا كائد، وال يقال:  فال يقالوصفاً مطلقاً في كل األحوال،بشيء من ذلك 

ليس بكمال في جميع األحوال، إنما يكون كماالً في حال دون حال، واهللا هذا ال يليق وال يصلح؛ ألن ذلك ف
  .تعالى أعلم

، حتى إننا  أن ذلك من قبيل المشاكلة، وهذا فيه نظر-رحمه اهللا-ظاهر كالم الحافظ ابن كثير  لحاصل أنفا
بعض  تهذا على سبيل المشاكلة، وسمع: يقولمن بعض الكاتبين من أهل السنة في هذا العصر نقرأ ل

  منهذا مشاكلة ال حقيقة له، بينما تجد هذه المسائل في كتب أهل السنة:  من يقولالمتخصصين في العقيدة

 ال يجدون أي إشكال في بيان المراد منها من غير اللجوء إلى المجاز، أو تأويل هذا  أنهماألئمة المتقدمين

  .بالتأويالت المتكلفة

:  قولهفي هو ما ذكره هنا }اللّه يستَهِزُئ ِبِهم{:  في قوله بهم-لعز وج-استهزاء اهللا  معنىبالنسبة لو

}ونهمعي اِنِهمِفي طُغْي مهدميسورة البقرة) ١٥[ }و[.  

عز - حتى إذا لقوا اهللا ، يستدرجهم ويزيدهم من األسباب التي تزيد في غوايتهم وهالكهم-عز وجل-فاهللا 
 أحوج ما يكونون  وهمثم يذهب هذا النور ويبقون في ظلمة على الصراط حصل لهم شيء من النور، -وجل

 ال نقص فيه بوجه من  في حق اهللاهذا كله كمالو بهم، -عز وجل-فيه إلى النور، فهذا كله من استهزاء اهللا 

  .إذا كان ذلك على سبيل المقابلة والعدل فإنه كمالألنه  ؛الوجوه

ما  هو من كالم ابن جرير، حتى  هذا الكالم هل كل ما بعد: مردتهوشياطين كل شيء: قال ابن جرير :يقول
  وضع له عناوين؟

نقل ذلك وإنما  من عنده، ذاه ابن كثير يذكر أن ه هذا الكالم جميع في االختصار؛ ألن ظاهرالخليعتبر هذا 
  .ه بهذه الطريقة فيه نظرفنقلُعن بعضهم ثم بين المراد، 

 كالم أهل السنة،  هذاليس وذا كالم ابن جرير يحكي عن أقوام، ه:جازيهمفهذا إخبار من اهللا أنه م: قوله
ما ورد في مقابل فعل الفاعلين وكل ، بل يمكر بمن يستحق المكر،  فقط يمكر بالماكرينال اهللا إن: نقولفنحن 

عز -وصف اهللا  لكن ال ي،كر استقالالً يذكر استقالالًممن فعلوا جنس هذا الفعل، فهذا يثبت في المقابل، وما ذُ
  . باألوصاف التي ليست هي كمال من كل وجه على سبيل االستقالل-وجل

 ابن وعباس ابن عن السديروى  ]سورة البقرة) ١٥([ }ويمدهم ِفي طُغْياِنِهم يعمهون{ :تعالى وقوله"

  .لهم يملي }ويمدهم{ - ورضي عنهمصلى اهللا عليه وسلم-أصحاب النبي  من أناس وعن مسعود

  .يزيدهم: مجاهد وقال
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) ٥٦-٥٥([ }نُساِرع لَهم ِفي الْخَيراِت بل لَّا يشْعرون* َأيحسبون َأنَّما نُِمدهم ِبِه ِمن ماٍل وبِنين{ :وقال تعالى

  .]سورة المؤمنون

 : تعالىقال كما تَمردهم،و عتُوهم في لهم والترك اإلمالء وجه على يزيدهم والصواب: جرير ابن قال

}ونهمعي اِنِهمِفي طُغْي مهنَذَرٍة ورَل مْؤِمنُواْ ِبِه َأوي ا لَمكَم مهارصَأبو متَهَأفِْئد نُقَلِّبسورة األنعام) ١١٠([ }و[."  

}ا لَمٍة كَمرَل مْؤِمنُواْ ِبِه َأوعلى كفرهم به أول } ي ب  على قلوبهم فقلَّ-عز وجل-مرة ختم اهللا  يعني جزاء
 ترى الحق باطالً والباطل حقاً، واستحسنوا ذلك، وزين لهم، فحصل لهم من صار فصارتهذه القلوب واألب

  .نسأل اهللا العافية،  نصيب-عز وجل-األسباب التي تزيد في غوايتهم حتى لم يبق لهم عند اهللا 

سورة ) ١١([ }ِإنَّا لَما طَغَى الْماء حملْنَاكُم ِفي الْجاِريِة{ :تعالى قال كما الشيء في المجاوزة هو :والطغيان"
  .]الحاقة

  .ضل إذا وعموهاً عمها يعمه فالن عمه يقال الضالل :والعمه :جرير ابن قال

 وعالهم هدنس غمرهم الذي وكفرهم ضاللتهم في ]سورة البقرة) ١٥([} ِفي طُغْياِنِهم يعمهون{ :وقوله :قال

 عليها وختم قلوبهم على طبع قد اهللا ألن ؛سبيالً منه المخرج إلى يجدون ال ضالالً حيارى يترددون رجسه

  .سبيالً يهتدون وال رشداً يبصرون فال وأغشاها ،الهدى عن أبصارهم وأعمى

}تُهارت تِّجِبحا رى فَمدالَلَةَ ِبالْهاْ الضواشْتَر الَِّذين لَِئكُأوتَِدينها كَانُواْ ممو روى ، ]سورة البقرة) ١٦([ }م
ُأولَِئك {: -مرضي اهللا تعالى عنه- الصحابة من ناس وعن مسعود ابنو عباس ابن عن تفسيره، في السدي

  .اكفرو ثم آمنوا: مجاهد وقال، الهدى وتركوا الضاللة أخذوا: قال }الَِّذين اشْتَرواْ الضالَلَةَ ِبالْهدى

 :ثمود في تعالى قوله المعنى في يشبهه قتادة قاله الذي وهذا ،الهدى على الضاللة استحبوا: قتادة وقال

  ".]سورة فصلت) ١٧([ }وَأما ثَمود فَهدينَاهم فَاستَحبوا الْعمى علَى الْهدى{

أخذوا الضاللة  :، وهي}شْتَرواْ الضالَلَةَ ِبالْهدىا{ في معنى -رحمه اهللا-هذه العبارات التي أوردها من 
هل   من خاللها؟ أرادوا الوصول إليهما الذي ،استحبوا الضالل على الهدى، آمنوا ثم كفروا، وتركوا الهدى

 اإلشكال فعبروا بمثل هذه  هذا إشكال متبادر في اآلية حاولوا أن يبينوا المراد على وجه يرتفع بهيوجد
  ؟تالعبارا

  :، كما قال الشاعر معاوضةةظاهر اآلية أن ثم

ــرا  ــاً أزع ــة رأس ــدلت بالجم   ب

  

ــدردرا    ــحات ال ــا الواض   وبالثناي

  

ــصرا  ــسلم إذ تنــــــ ــترى المــــــ ــا اشــــــ   كمــــــ
  

 إلى شيء آخر، وباإلسالم ت تحولثنايا واضحاتله تحول إلى شيء آخر، وثم فهذا له جمة وشعر جميل 
  .استعاض النصرانية

هذه ه العبارات فبدلت بالقلم الساعة، أو اشتريت بالقلم الساعة، أو نحو هذ: ل مثالًأقو أن المعاوضةمعنى ف
  .هدى أهل النفاق اشتروا الضاللة ودفعوا الثمن الضة، فهؤالءمعاو

وضة في طرفيها، هل هؤالء كانوا أصالً يملكون شيئاً من الهدى استعاضوا به هنا يرد سؤال عن هذه المعاو
  ؟ دفعوا الهدى وأخذوا الضالل بأن معاوضة لهمت حصل، هلالضاللة
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سورة ) ٣([ }ذَِلك ِبَأنَّهم آمنُوا ثُم كَفَروا{ :-عز وجل-ن هؤالء آمنوا ثم كفروا، كما قال اهللا إ: إذا قلنا

وا في ءاستهز حينما  براءة لما توعدهم سورةقوله في الموضع اآلخر في وصف المنافقين فيو، ]المنافقون
نهم كانوا مؤمنين ثم إ :، من قال من أهل العلم]سورة التوبة) ٦٦([ }تَعتَِذرواْ قَد كَفَرتُم بعد ِإيماِنكُمالَ { :تبوك

  .اإليمان واستعاضوا عنه بالكفرو بذلوا الهدى ، فهمتحولوا إلى النفاق لسبب أو آلخر، فالمعاوضة واضحة

هم كفار منذ البداية في الباطن، فأي هدى بل الً، هؤالء من غير المؤمنين أص اآلخر وهو أن وعلى القول
  دفعوه وبذلوه؟

ستحبوا العمى ا: يكون معنى العبارات ال تدل على حصول المعاوضة، ويكون معنى اشتروا الضاللة أيفهنا 
  . وآثروا اختاروا بمعنىعلى الهدى،

ح أنهم بذلوا الهدى وأخذوا مكانه قسم آمنوا ثم نافقوا، فهؤالء واض:  على قسمينواقع األمر أن المنافقينو
  .الضالل والنفاق والكفر

 فادخلوا فيه، إني أرى أن هذا األمر قد توجه: ل قا الذيمنوا أصالً، مثل عبد اهللا بن أبيمن هؤالء لم يؤقسم و
ن َأهِل وقَالَت طَّآِئفَةٌ م{:  عن اليهود-عز وجل-ما قال اهللا وكالمه هذا في الظاهر وإال فهو يخفي الكفر، ك

ونِجعري ملَّهلَع هواْ آِخراكْفُراِر والنَّه هجنُواْ وآم لَى الَِّذينُأنِزَل ع سورة آل عمران) ٧٢([ }الِْكتَاِب آِمنُواْ ِبالَِّذي[ ،
 اً ضخماًهذا يعتبر انتصارف دخلوا في اإلسالم  قدكتابالأهل العلماء من لما يرى الناس هؤالء  أي أنه

  . ال يمكن أن تتفق مع دين صحيحاً أمورنهم رأواألرتدوا إال يلم  أنهم ال بد: ارتدوا قالوالإلسالم، فإذا 

، إذا }قَد كَفَرتُم بعد ِإيماِنكُم{: آية براءة مثالًفا ال إشكال فيها، هفالحاصل أن هؤالء على نوعين، واآليات جميع
ن أصالً فهذا ال إشكال ونهم منافقإ: فروا، فهذا ال إشكال فيه، وإذا قلنا على اإليمان ثم كوا كانبعضهمإن : قلنا
بعد إيمانكم المزعوم المظهر الذي أجريت عليكم أي ، فرتم بعد إيمانكم الذي أظهرتموه قد ك:؛ إذ المعنىفيه

  .نطقتم بالشهادتين حيث أحكامه،

مثَلُهم كَمثَِل الَِّذي استَوقَد نَاراً فَلَما َأضاءتْ ما { : تعالىلهكقو }اشْتَرواْ الضالَلَةَ ِبالْهدى{ :قولهيكون معنى و
ِبنُوِرِهم اللّه بذَه لَهوصلى اهللا -دالئل الحق، وعرف أحقية ما جاء به النبي  عرفأي  ،]سورة البقرة) ١٧([ }ح

 وأدار ظهره له، نسأل اهللا العافية، ، ثم بعد ذلك نكص، وترك ذلكوبراهينه ورأى أنوار اإلسالم -عليه وسلم

هنا يزول اإلشكال، من ون لم يكونوا على اإليمان ابتداء، أ استحبوا وآثروا : أي}اشْتَرواْ الضالَلَةَ ِبالْهدى{ـف
، هذا توجيه عبارات السلف ومحاملها، وعبارات السلفه أتى ب ما صرح باإلشكال، لكن-رحمه اهللا-فابن كثير 
  .مواهللا أعل

 الهدى عن واعتاضوا الضالل، إلى الهدى عن عدلوا المنافقين أن: تقدم فيما المفسرين قول وحاصل"

 بذلوا :أي ]سورة البقرة) ١٦([ }ُأولَِئك الَِّذين اشْتَرواْ الضالَلَةَ ِبالْهدى{ :تعالى قوله معنى وهو بالضاللة،

 قال كما الكفر، إلى عنه رجع ثم اإليمان له حصل قد هممن كان من ذلك في وسواء للضاللة، ثمناً الهدى

 الضاللة استحبوا أنهم أو ،]سورة المنافقون) ٣([ }ذَِلك ِبَأنَّهم آمنُوا ثُم كَفَروا فَطُِبع علَى قُلُوِبِهم{ :فيهم عالىت

  ".منهم آخر فريق حال يكون كما الهدى، على
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 بالهدى، والفريق الثاني  الضاللكانوا على الهدى استعاضواالذين  أن الفريق األول هامعن وهذا كالم جيد
  .على الهدى آثروا واستحبوا الضالل على الهدىالذين لم يكونوا 

 ما: أي ]سورة البقرة) ١٦([ }فَما رِبحت تِّجارتُهم وما كَانُواْ مهتَِدين{ :تعالى قال ولهذا وأقسام؛ أنواع فإنهم"

  .ذلك صنيعهم في راشدين: أي }وما كَانُواْ مهتَِدين{ البيعة، هذه في صفقتهم ربحت

 الهدى من خرجوا رأيتموهم واهللا قد، }فَما رِبحت تِّجارتُهم وما كَانُواْ مهتَِدين{ قتادة عن جرير ابنوروى 

 ابن رواه وهكذا. لبدعةا إلى السنة ومن الخوف، إلى األمن ومن الفرقة، إلى الجماعة ومن الضاللة، إلى

  ".سواء بمثله حاتم، أبي

}ونِصرباٍت الَّ يِفي ظُلُم مكَهتَرو ِبنُوِرِهم اللّه بذَه لَهوا حاءتْ ما َأضنَاراً فَلَم قَدتَوثَِل الَِّذي اسكَم مثَلُهم{ 

  .]سورة البقرة) ١٧([

، حيث كر قبله هذا الختام مناسب غاية المناسبة لما ذُ}م وما كَانُواْ مهتَِدينفَما رِبحت تِّجارتُه{:  تعالىفي قوله
ما  :، أي}فَما رِبحت تِّجارتُهم وما كَانُواْ مهتَِدين{: ناسب أن يختم ذلك بقوله، ف}اشْتَرواْ الضالَلَةَ ِبالْهدى{: قال

  .صفقة خاسرةبل هذه ربحت تجارتهم، 

المعاوضات، وصار يستعمل في مثل  لتجارة إنما تستعمل في البيع والشراء الذي يقصد به الربح فيوأصل ا
اإلنسان له رأس مال وهو ف، -تبارك وتعالى-تجارة مع اهللا هو  -عز وجل- فالعمل بطاعة اهللا ،هذه المعاني

 في هذه التجارة فيشغل وقته ، فمنهم من يغبن-عز وجل-مع اهللا قائق والثواني والساعات يتجر فيها هذه الد
، ويشمر في ذلك، ويدفع األموال ويبذلها ليشتري منزالً في النار، فإذا جاء يوم -عز وجل-بمعصية اهللا 

وس هذه ءهؤالء شمروا واستغلوا رف، ]سورة التغابن) ٩([ }ذَِلك يوم التَّغَابِن{ : قال تعالىالقيامة حصل التغابن،
 أهل  بل إنمنازل في الجنة، وأولئك حجزوا فيها مقاعد في النار، وليس ذلك فحسب،األموال فحصلوا أعلى ال

  .الجنة ورثوا منازل أهل النار في الجنة والعكس

 يغبن التاجر إذا باع  حيثالصفقة في التجارة،الناس، مع أن الغبن أصله يكون في غاية التغابن بين  هذاو
أو اشتراها بمائة  وباعها بعشرة-مثالً– ساوي مائةثمن السلعة يكون يكأن خس فيه في الثمن، سلعة بيعاً ب ،

  .وهي تساوي عشرة، فهذا مغبون

"}ونِجعرالَ ي مفَه يمع كْمب مههم سبحانه، اهللا أن: المثل هذا تقدير  ،]سورة البقرة) ١٨([ }صفي شب 

 حوله ما أضاءت فلما نارا، استوقد بمن العمى إلى رةيالبص بعد وصيرورتهم بالهدى، الضاللة اشترائهم

 ظالم في وصار ،ناره طفئت إذْ كذلك هو فبينا بها وتَأنَّس وشماله، يمينه عن ما بها وأبصر بها وانتفع

 فلهذا أبصر؛ لما ضياء كان لو أعمى ينطق، ال أبكم يسمع، ال أصمهذا  مع وهو يهتدي، وال يبصر ال شديد

 الهدى، عن اًعوض الضاللة استبدالهم في المنافقون هؤالء فكذلك ذلك، قبل عليه كان ما إلى يرجع ال

 فيعنهم  تعالى أخبر كما كفروا، ثم آمنوا أنهم على داللة المثل هذا وفي، الرشَد على الغَي واستحبابهم

  ".أعلم واهللا الموضع، هذا غير
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المقصود ، ف]سورة البقرة) ١٧([ }استَوقَد نَاراً{ : تعالىوله أخذاً من قآمنوا ثم كفروا: -رحمه اهللا-قال ابن كثير 
 أنهم دخلوا في اإليمان، ثم بعد ذلك نكصوا فلم -وهو قول طائفة من السلف- على قول ابن كثيربالنار هنا 

  .هذا هو أول مثل في القرآن، وبالمناسبة ف النار تلك عليهيرجعوا إليه، فهذا مثل الذي استوقد ناراً ثم انطفأت

قد قال  اهللا تعالى هذا أول مثل في القرآن، و ]سورة البقرة) ١٧([ }مثَلُهم كَمثَِل الَِّذي استَوقَد نَاراً{ :تعالى قولهو
  .]سورة العنكبوت) ٤٣([ }وما يعِقلُها ِإلَّا الْعاِلمون{ :األمثالعن 

 السماء ِفيِه ظُلُماتٌ ورعد وبرقٌ يجعلُون َأو كَصيٍب من{ :قوله تعالى الذي هو ،وهذا المثل والذي بعده
  كثير جداً، ويمكن أنماكالم أهل العلم فيه ]سورة البقرة) ١٩([ }َأصاِبعهم ِفي آذَاِنِهم من الصواِعِق حذَر الْموِت

  .ين المثلينينطلقون منها في تفسير هذالتي نشير إلى بعض المالحظ 

مثَلُهم كَمثَِل الَِّذي استَوقَد نَاراً فَلَما َأضاءتْ ما حولَه ذَهب اللّه ِبنُوِرِهم { : وهو قوله تعالىلالمثل األوف
ونِصرباٍت الَّ يِفي ظُلُم مكَهتَر{ لفظ إذا تأملت في، ]سورة البقرة) ١٧([} وقَدتَوكأنه استعار و ربما تشعر }اس

هذا وشيء منفصل عنهم، ، فهو ثم إن هذا النور إنما كان من النار ولم يكن من عند أنفسهم ،ر وهو النوشيئاً
 لغرض في وه، وذلكستعاراكقميص ألنه نور مستعار  -رحمه اهللا-قد يشعر بخالف ما ذكره ابن كثير 

 أو دخلوا، سالمأظهروا الدخول في اإلأنهم  الكالم  ومعنى هذاتحول إلى شيء آخر،ما لبثوا أن  ثم ،نفوسهم

 بحيث مؤقتة لمدة ا حصلهذويكون المقصود أن  على القول اآلخر وهو الذي أشار إليه ابن كثير، في اإلسالم
إجراء أحكام اإلسالم و -لذي ال يستفيضا- الذكر الجميل كلما أظهروا هذا اإلسالم حصلت لهم مصالح إنهم

صار لهم ما للمسلمين وعليهم ما على و المسلمين، يت مالمن بصاروا يأخذون من الغنيمة والفيء فعليهم، 
من قبائل الكفار الذين خالف اآلخرين أحرزوا ممتلكاتهم، وصاروا كغيرهم بوهم، ءحقنوا دمافالمسلمين، 

  .يؤسرون ويسترقون، وتؤخذ أموالهم غنائموقتلون يفيقاتلون، 

 استوقد ناراً  أي أنه،]سورة المائدة) ٦٤([ }لْحرِب َأطْفََأها اللّهكُلَّما َأوقَدواْ نَارا لِّ{ : بقولها العلم فسره أهلبعضو
رآن الذي يخطئ فيه المفسر من تفسير القرآن بالقوهو  في غاية البعد،  القول، وهذاللفتنة ثم أطفأها اهللا

  .هذا مثال عليهو االجتهاد له مدخل في تفسير القرآن بالقرآن،  حيث إن،بالربط

: في البرزخ، وبعضهم يقول:  في الدنيا، وبعضهم يقول مضروب لهمهذا المثلإن : العلمبعض أهل ويقول 

 في الدنيا، -عز وجل-هتكهم اهللا  فأظهروا هذام ، فهةاألحوال الثالثالصواب أنه يحمل على في اآلخرة، و
 كما قال لنار،حصل لهم الظلمة ويتساقطون في الدرك األسفل من اتفي اآلخرة وفي البرزخ يلقون العذاب، و

  .]سورة النساء) ١٤٥([ }ِإن الْمنَاِفِقين ِفي الدرِك اَألسفَِل ِمن النَّاِر ولَن تَِجد لَهم نَِصيرا{ :تعالى

ِقيَل ارِجعوا يوم يقُوُل الْمنَاِفقُون والْمنَاِفقَاتُ ِللَِّذين آمنُوا انظُرونَا نَقْتَِبس ِمن نُّوِركُم {: وكما قال تعالى
ذَابِلِه الْعِمن ِقب هظَاِهرةُ ومحِفيِه الر اِطنُهب ابب وٍر لَّهم ِبسنَهيب ِربا فَضوا نُورفَالْتَِمس اءكُمرسورة ) ١٣([ }و

  .]الحديد

ال منافاة فيه، فمنهم هذا كله ف لإلسالم إظهارمجرد  القضيةت خلوا في اإلسالم فعالً، أو كانإنهم د:  قلناسواءو
 حجج الدين وادخلوا في اإلسالم عرف الذينف، اءوبالتالي هم في الواقع سومن كان كذا، ومنهم من كان كذا، 

الذين  انتكسوا وارتكسوا، وكان مآلهم أنو -صلى اهللا عليه وسلم-وصدق ما جاء به النبي ه، وبراهين
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ون الغزوات  ويأت-صلى اهللا عليه وسلم-صلون مع النبي يو وكانوا داخل الصف اإلسالمي تظاهروا باإلسالم
  .ال يؤمنونهم في الحقيقة ، ويرون المعجزات

فيه على معنى يتعلق بالمنافقين، كل لفظة يل ذ في هذا المثل، وتنالمعاني الدقيقة التي تذكروعلى كل حال ف
أصل األمثال المركبة ال تحتاج  وهذا المثل مثل مركب،: قالف ذكرها دعن منحى آخر  العلماء من نحىمنو

أن تنزل كل لفظة أو جملة فيها على من ضربت له من أجل أن يحصل تفسير هذه اللفظة والجملة بناء على 
ال على سبيل إيضاح  إجملة جملة بمعنى أن هذه األمثال ال تفسر ،خذ المثل ككليؤحال هذا اإلنسان، وإنما 

جملة جملة؛ فقد تكون بعض الجمل ى من ضربت له كلمة كلمة، و على سبيل التنزيل علغريب األلفاظ، ال
إنما ذكرت ليفهم منها المراد على سبيل اإلجمال، وإن لم يكن لهذه الجملة معنى يخصها يتعلق بمثل هذا 

  .اإلنسان الذي ضربت له بمفردها، وإنما هي مع غيرها تعطي تصوراً على هذا

 أن هؤالء القوم قد تظاهروا  الذي ضربه اهللا في هذه السورةمثلالهذا المراد ب: وبناء على ذلك يقولون
ا ظهورهم له الدخول في اإلسالم فحصلت لهم مكاسب وعرفوا براهين الحق، ثم تركوا ذلك وأداروب

 هذا اإلنسان الذي أوقد -عز وجل-ا في ظلمة كما وصف اهللا وفاقدين للنور، وصاروأعرضوا عنه، فصاروا 
 من شدة اً خائف بعد أن كان بها وفرح بها وحصل له بها الدفء وشعر باألمنر، فلما سالنار في مكان مظلم

 وقت في  فإذا بها انطفأت يصنع طعامه بها ودفئستيهو  أخرى ف منافعمنها له تالظالم من حوله، وحصل
 على الصراط ينطفئ هذا النور عنهم في اآلخرةحيث   المنافقينهكذا حال هؤالءو، هو أحوج ما يكون إليها

  . نسأل اهللا العافية)٤(-صلى اهللا عليه وسلم- كما وصف النبي  أدق من الشعرة وأحد من السيف،الذي هو

  .واهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد هللا رب العالمين

                                            
 .عن أبي سعيد الخدري رضي اهللا عنه) ١٦٧ص  / ١ج ) (١٨٣(ية معرفة طريق الرؤ:  باب-اإليمان : أخرجه مسلم في كتاب - 4
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )٧(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

استَوقَد نَاراً فَلَمـا َأضـاءتْ مـا     مثَلُهم كَمثَِل الَِّذي    {:  في تفسير قوله تعالى    - تعالى رحمه اهللا -قال المفسر   
        ونِصرباٍت الَّ يِفي ظُلُم مكَهتَرو ِبنُوِرِهم اللّه بذَه لَهوح *      ـونِجعرالَ ي مفَه يمع كْمب مسـورة   ١٨-١٧[ }ص 

 رورتهم بعد البـصيرة   هذا المثل أن اهللا سبحانه شبههم في اشترائهم الضاللة بالهدى، وصي          تقدير   ": ]البقرة

إلى العمى، بمن استوقد ناراً، فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها ما عن يمينه وشماله، وتـأنس                   
بها، فبينا هو كذلك، إذ طفئت ناره، وصار في ظالم شديد ال يبصر وال يهتدي، وهو مع هذا أصم ال يـسمع،      

ال يرجع إلى ما كان عليه قبـل ذلـك، فكـذلك هـؤالء     أبكم ال ينطق، أعمى لو كان ضياء لما أبصر، فلهذا           
د، وفي هذا المثـل داللـة       المنافقون في استبدالهم الضاللة عوضاً عن الهدى، واستحبابهم الغي على الرشَ          
  .على  أنهم آمنوا ثم كفروا، كما أخبر تعالى عنهم في غير هذا الموضع، واهللا أعلم

 ذهب عنهم بما ينفعهم وهو النور، وأبقى لهـم مـا يـضرهم وهـو     : أي}ذَهب اللّه ِبنُوِرِهم  {: وقوله تعالى 
  .اإلحراق والدخان، وتركهم في ظلمات، وهو ما هم فيه من الشك والكفر والنفاق

} ونِصربال يهتدون إلى سبيل خير وال يعرفونها، وهم مع ذلك صم ال يسمعون خيراً، بكم ال يتكلمـون                   }الَّ ي 
فَِإنَّها لَا تَعمى الَْأبصار ولَِكن تَعمى الْقُلُـوب        {: لة وعماية البصيرة، كما قال تعالى      في ضال  ي، عم بما ينفعهم 

، فلهذا ال يرجعون إلى ما كانوا عليه مـن الهدايـة التـي باعوهـا                ]سورة الحـج ) ٤٦([ }الَِّتي ِفي الصدورِ  
  ."بالضاللة

  :، أما بعد، وعلى آله وصحبه ومن واالهسالم على رسول اهللالحمد هللا، والصالة وال، بسم اهللا الرحمن الرحيم

والـسين   ،]سورة البقـرة  ) ١٧([} مثَلُهم كَمثَِل الَِّذي استَوقَد نَاراً    { ، للمنافقين -عز وجلَّ -فهذا المثل ضربه اهللا     
ذا الذي حصل لهـم  إن ذلك يشعر بأن هذا مستعار، فهذا اإليمان أو ه      : والتاء للطلب، ومن أهل العلم من يقول      

إنما هو شيء استقدموه    و لم يكن نابعاً من داخل نفوسهم،        مما انتفعوا به في الدنيا بحقن الدماء وإحراز األموال        
واستفادوه من غيرهم، وذلك أنهم أظهروا اإليمان للمؤمنين، ودخلوا معهم في اإليمان ظاهراً، فحـصلوا هـذه    

ذلك إال إحراز األموال وحقن الدماء، دون أن يكون ذلك مؤثراً فيهم             وهي أنه لم يكن لهم من        ،الغنيمة البائسة 
صـلى اهللا  -انشراح الصدر ونور البصيرة، واالنتفاع بالحق الذي يسمعونه صباح مساء عند رسـول اهللا               في  

، ثم ما    وكان نتيجة ذلك أنهم أبعد ما يكونون عن الهدى والحق، فال يتكلمون به وال يصدر عنهم                ،-عليه وسلم 
 ويبقون في ظلمات فكذلك هذا النـور   نورهم في اآلخرة عند الصراط  ئ كما ينطف   ذلك أن يتالشى جميعاً،    لبثي

الذي استعاروه واقتبسوه ما يلبث أن يذهب ثم بعد ذلك يعرفون الحقائق، وتنجلـي لهـم األمـور وتنكـشف،                  
،  التي أوقدوها وإحراقها ودخانهـا حرارة النار بقىوا به مؤقتاً، ثم بعد ذلك ت ء استضا ويذهب ذلك الضياء الذي   

هذا دخولـه فـي اإليمـان    }فَلَما َأضاءتْ ما حولَه   كَمثَِل الَِّذي استَوقَد نَاراً   { هذا يصور حال هؤالء المنافقين    و
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 علـى   ،رجعوا عنه  هذا يدل على أنهم دخلوا في اإليمان ثم          : هنا -رحمه اهللا -ظاهراً، وقول الحافظ ابن كثير      

  أنهم دخلوا في اإليمان، إنما دخلوا فيه ظاهراً فاستفادوا هـذه الفوائـد             ء الذين ذكرنا ال يكون الزماً     ؤالقول ه 

سـورة  ) ٦٦([ }الَ تَعتَِذرواْ قَد كَفَرتُم بعـد ِإيمـاِنكُم  { : يقول في مثل هؤالء   -عز وجل -، ولهذا فإن اهللا     الدنيوية
 قد كفرتم بعد إيمانكم الـذي   -واهللا تعالى أعلم  -ألمر، وإنما المقصود    ، فهم لم يكونوا مؤمنين في حقيقة ا       ]التوبة

  .أظهرتموه

}   ِبنُوِرِهم اللّه بذَه لَهوا حاءتْ ما َأضفهذا المنافق ادعى الدخول في اإلسالم فاستفاد، مثل صاحب النـار   }فَلَم
  .ئطفنما تلبث أن تالذي أوقدها، أضاءت له المنطقة المحيطة القريبة منه، ثم بعد ذلك 

}ِبنُوِرِهم اللّه بذَه ونِصرباٍت الَّ يِفي ظُلُم مكَهتَرذهب النور وبقيت الحرارة]سورة البقرة) ١٧([} و .  

}     ونِجعرالَ ي مفَه يمع كْمب مكانت دالئله ظاهرة،     ال يتكلمون بالحق وال يبصرونه مهما      ]سورة البقرة ) ١٨([} ص 
ماذَا قَـاَل   {: إذا خرج قال  ف ويسمعها يحضر مع النبي صلى اهللا عليه وسلم، وتنزل اآليات           - اهللا العافية  نسأل-

  !!}ماذَا قَاَل آِنفًا{ إلى هذا الحد، ،]سورة محمد) ١٦([ }آِنفًا

ات  باآلي  وتظن أنه استفاد وأنه تأثر مع اآلخرين       -صلى اهللا عليه وسلم   – مع الحاضرين عند رسول اهللا       حاضر
  كان كما حصل حينما  ،  -عليه الصالة والسالم  - النبي   كان يقول ماذا  : فإذا خرج إذا به يسأل    ،  التي تليت عليهم  

: ول أحـدهم  فيق فيأتي اهللا بالخير، أجدب الناس في أسفاره وفي حضره،إذايستسقي النبي صلى اهللا عليه وسلم       

  .!إنما هو سحاب عارض

 ثم أنزل اهللا المطر، فقام المنافقون من أرباب الـصحف           - قبل سنوات  –في بعض البالد قام الدعاة واستسقوا       
ه يوجد  عرفوا أن وهؤالء درسوا األحوال الجوية،     : يتهكمون ويقولون  واءبدووالكتاب والمحاربين هللا ورسوله،     

استسقينا : ، ويقولون منخفض أو مرتفع جوي، ووقتوا صالتهم في هذا الوقت من أجل أن يضحكوا على الناس              
  .نزل المطرف

 تبـارك وتعـالى؛     اهللا هو   هؤالء مهما جاء من اآليات ال تزيدهم إال كفراً وإعراضاً، والذي جعلهم كذلك            مثل  
تجد الواحد منهم ال ينتفع بما يسمع فهو أصم، وال ينطق بالحق فهـو أبكـم ال                 لذلك   هانوا عليه فأذلهم،     ألنهم

جندي من جند الـشيطان،  و شر محض،  فهوإال إلى الباطل،ينطق إال بالباطل وال يكتب إال الباطل، وال يدعو   
  . الغم والحزن وال حول وال قوة إال باهللاوكل ما قرأت له مقالة أصابك ما يصيبك من

}  يمع كْمب م؛ ألن المنافذ قـد     إليه ، فهم ال يرجعون   أبداً دالئلهون  ال ير  و  الحق ون ال ير  ]سورة البقرة ) ١٨([ }ص
  .سدت

فيذهب في جنازتـه،  ، يموت من يموت له   إنساناً   ترى   هذه كافية لمن كان له قلب، أو      : قولت عبراً ف   ترى أحياناً
  .فل عليه كل شيءق له هذا وقد ، لكن أنَّىلعله يرجع ويتأثر: وتقول

 :تعـالى  في ذلك، قال  لو شاء لما كانوا كذلك، فله حكمة بالغة        -عز وجل -مثل هؤالء ال يؤسف عليهم، فاهللا       ف

}لَووْؤِمِنينكُونُواْ متَّى يح النَّاس ا َأفََأنتَ تُكِْرهِميعج مِض كُلُّهن ِفي اَألرم نآلم كبسورة يونس) ٩٩([ } شَاء ر[.  
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أظهروا كل المستور، وأعلنوا    حيث  ما نشاهده هذه األيام من حرب اهللا ورسوله عن طريق هؤالء الكتاب،             إن  
م وأهـانهم،   فـأذله -عز وجل-مثل هؤالء هانوا على اهللا  فناسبة وبدون مناسبة،    عن عداوتهم لإلسالم، بكل م    

  .إنما يضرون أنفسهمو ولن يضروا اهللا شيئاً

َأو كَصيٍب من السماء ِفيِه ظُلُماتٌ ورعد وبرقٌ يجعلُون َأصاِبعهم ِفي آذَاِنِهم من الـصواِعِق حـذَر الْمـوِت         {
يكَاد الْبرقُ يخْطَفُ َأبصارهم كُلَّما َأضاء لَهم مشَواْ ِفيِه وِإذَا َأظْلَم علَيِهم قَامواْ ولَـو               * للّه مِحيطٌ ِبالْكاِفِرين  وا

ٍء قَِديرلَى كُلِّ شَياللَّه ع ِإن اِرِهمصَأبو ِعِهممِبس بلَذَه ة البقرةسور) ٢٠-١٩([ }شَاء اللّه[.  

 تارة، ويـشكون تـارة    الحقهذا مثل آخر ضربه اهللا تعالى لضرب آخر من المنافقين، وهم قوم يظهر لهم             "
       المطر، قاله ابن مسعود وابـن عبـاس        : ب، والصيب أخرى، فقلوبهم في حال شكهم وكفرهم وترددهم كصي

 والحـسن  بـن جبيـر وعطـاء    عيد   وأبو العالية ومجاهد وس    -رضي اهللا تعالى عنهم   -وناس من الصحابة    
  .البصري وقتادة وعطية العوفي، وعطاء الخرساني، والسدي والربيع بن أنس

ـ        هو السحاب، واألشهر هو المطر    : اكوقال الضح   الـشكوك والكفـر     ي نزل من السماء في حال ظلمات وه
  .والنفاق

}دعكما قال تعـالى والفزع،شديد  من شأن المنافقين الخوف ال    إن وهو ما يزعج القلوب من الخوف، ف       }ور  :

}   ِهملَيٍة عحيكُلَّ ص ونبسح{: ، وقال]سورة المنـافقون  ) ٤([ }ي  ملَِكـنَّهو نكُمم ما همو لَِمنكُم مِباللِّه ِإنَّه ِلفُونحيو
قُونفْري ماْ* قَولَّوخَالً لَّودم اٍت َأوغَارم ًأ َأولْجم ونِجدي لَوونحمجي مهِه وسورة التوبة) ٥٧-٥٦([ } ِإلَي[.  

: في قلوب هؤالء الضرب من المنافقين في بعض األحيان من نور اإليمان، ولهذا قـال               عهو ما يلم  :والبرق

}          ِحيطٌ ِبالْكاِفِرينم ِت واللّهوالْم ذَراِعِق حوالص نِفي آذَاِنِهم م مهاِبعَأص لُونعجوال  : أي ،]سورة البقرة ) ١٩([ }ي 
هـْل َأتَـاك حـِديثُ      { : تحت مشيئته وإرادته، كما قال     ميجدي عنهم حذرهم شيئاً؛ ألن اهللا محيط بقدرته وه        

نُوِدالْج * ودثَمو نوعوا ِفي تَكِْذيبٍ    * ِفركَفَر ِل الَِّذينِحيطٌ   * باِئِهم مرِمن و اللَّهسـورة البـروج   ) ٢٠-١٧([} و[، 
  .بهم

 أي لشدته وقوته في نفسه، وضعف بصائرهم وعدم ثباتها لإليمـان،           }يكَاد الْبرقُ يخْطَفُ َأبصارهم   { :ثم قال 
:  يقـول  }يكَاد الْبرقُ يخْطَفُ َأبصارهم   {: -رضي اهللا تعالى عنهما   -وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس         

رضي اهللا تعـالى    -افقين، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس          يكاد محكم القرآن يدل على عورات المن      
 اإلسالم اطمأنوا إليه، وإذا أصاب      كلما أصاب المنافقين من عز    : يقول }كُلَّما َأضاء لَهم مشَواْ ِفيهِ    { :-عنهما

ه علَى حرٍف فَِإن َأصابه خَيـر  وِمن النَّاِس من يعبد اللَّ {: اإلسالم نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكفر، كقوله تعالى       
  .]سورة الحـج) ١١([ }اطْمَأن ِبِه

كُلَّما َأضاء لَهم مشَواْ ِفيـِه وِإذَا َأظْلَـم         { -رضي اهللا تعالى عنهما   - عن ابن عباس      محمد بن إسحاق   وروى
فهم من قولهم به على اسـتقامة فـإذا          يعرفون الحق ويتكلمون به،      :، أي ]سورة البقرة ) ٢٠([ }علَيِهم قَامواْ 

وقتادة، والربيع بـن  ارتكسوا منه إلى الكفر قاموا، أي متحيرين، وهكذا قال أبو العالية، والحسن البصري،             
  .اهللا أعلم وهو أصح وأظهر و-رضي اهللا تعالى عنهم-أنس، والسدي بسنده عن الصحابة 



 ٤

يوم القيامة عندما يعطى الناس النور، بحسب  إيمانهم فمنهم من يعطى من النور ما يضيء                ن  وهكذا يكونو 
له مسيرة فراسخ وأكثر من ذلك، وأقل من ذلك، ومنهم من يطفأ نوره تارة ويضيء أخرى، فيمـشي علـى          

: لى فيهم الصراط تارة ويقف أخرى، ومنهم من يطفأ نوره بالكلية، وهم الخلص من المنافقين الذين قال تعا               

 }يوم يقُوُل الْمنَاِفقُون والْمنَاِفقَاتُ ِللَِّذين آمنُوا انظُرونَا نَقْتَِبس ِمن نُّوِركُم ِقيَل ارِجعوا وراءكُم فَالْتَِمسوا نُورا              {

  .]سورة الحديد) ١٣([

ى نُورهم بين َأيِديِهم وِبَأيماِنِهم بشْراكُم الْيـوم        يوم تَرى الْمْؤِمِنين والْمْؤِمنَاِت يسع    {: وقال في حق المؤمنين   
 نَّاتٌ تَجج   ارا الَْأنْهِته{: ، وقال تعالى  اآلية ]سورة الحديد ) ١٢([ }ِري ِمن تَح    الَّـِذينو النَِّبـي خِْزي اللَّـهلَا ي موي

       ِديِهمَأي نيى بعسي مهنُور هعنُوا مٍء     آملَـى كُـلِّ شَـيع لَنَا ِإنَّك اغِْفرنَا ولَنَا نُور نَا َأتِْممبر قُولُوني اِنِهممِبَأيو
سورة التحريم) ٨([} قَِدير[.  

  :ذكر الحديث الوارد في ذلك

علـى  :  قال } َأيِديِهم نُورهم يسعى بين  { -رضي اهللا تعالى عنه   -روى ابن أبي حاتم عن عبد اهللا بن مسعود          
قدر أعمالهم يمرون على الصراط، منهم من نوره مثل الجبل، ومنهم من نوره مثل النخلة، وأدنـاهم نـوراً         

  .من نوره في إبهامه يتقد مرة ويطفأ أخرى

ليس أحد من أهـل التوحيـد إال        :  قال -رضي اهللا تعالى عنهما   -وروى ابن أبي حاتم أيضاً عن ابن عباس         
ة، فأما المنافق فيطفأ نوره، فالمؤمن مشفق مما يرى من إطفاء نور المنافقين، فهـم              يعطى نوراً يوم القيام   

  .}ربنَا َأتِْمم لَنَا نُورنَا{: يقولون

يعطى كل من كان يظهر اإليمان في الدنيا يوم القيامة نـوراً، فـإذا انتهـى إلـى     : وقال الضحاك بن مزاحم   
  ".}ربنَا َأتِْمم لَنَا نُورنَا{: وامؤمنون، أشفقوا فقالالصراط طفئ نور المنافقين، فلما رأى ذلك ال

بمعنى أن المثل األول لطائفة مـن       ، ضربه اهللا لضرب آخر    هذا مثل آخر  :  كما يقول ابن كثير    هذا المثل الثاني  
  . من المنافقين أخرىالمنافقين، والمثل الثاني لطائفة

؛ من أصحاب المثل األول    ومن وافقه لحال المنافقين أحسن     المثل الثاني على قول ابن كثير        بطبيعة الحال فإن  
صـم بكْـم    { المثل األول استوقد ناراً استفاد منها فترة ثم بعد ذلك انطفأ النور وانتهى كل شيء،              ألن صاحب   

ونِجعرالَ ي مفَه يمسورة البقرة) ١٨([ }ع[.  

ـ   وهكـذا  يضيء ثم ينطفئ  ثم   ثم ينطفئ،     يضيء له تارة   : فنوره يتقطع أي   المثل الثاني أما صاحب    صاحبه ، ف
  .يسير سيراً متعثراً

 إضافة إلى ما تضمنه هذا المثـل مـن     }َأو كَصيٍب من السماء   {  "أو"الم في    منشأ ذلك الك   فإنوعلى كل حال    
  .الفروقات عن المثل األول

فأنت  -وهذا غير مراد هنا   - تأتي للشك فان متعددة،   كما هو معلوم، تأتي لمع    " أو" فـ   }َأو كَصيٍب من السماء   {
تـأتي  خذ هذا أو هذا، كمـا أنهـا   :  فتقول وتأتي للتخيير،للشك،" أو" فهنا أتت ، سافر زيد الليلة أو قبلها     :تقول

لتسوية، بمعنى أنك ال تشك في هذا،       هذه تفيد ا   صاحب زيداً أو عمراً، ف     : مثالً تقول ،أيضاً للتسوية بين األمرين   
  : كما قال القائلتماماً، عاطفة بمعنى الواو أتيوت



 ٥

  وقد زعمـت ليلـى بـأني فـاجر        
  

  نفـسي تقاهـا أو عليهـا فجورهـا      
  

  

  .يعني وعليها فجورهاً

  : قول القائلومثل ذلك

   كانـت لـه قَـدراً      أوال الخالفـةَ    ن
  

  كما َأتَى ربه موسـى علـى قَـدر          
  

  .ه قدراً، كما أتى ربه موسى على قدر وكانت لال الخالفةَن:  أي بمعنى الواو،"أو"فـ

 أن ذلك جميعاً في صفة المنافقين، وليس في طائفة          -اهللا تعالى أعلم  و- األقرب الذي ذكره اهللا تعالى    فهذا المثل 
أخرى منهم، فضرب اهللا لهم المثل األول بالذي استوقد ناراً ثم انطفأت، فهم انتفعوا بعض االنتفاع مدة مؤقتـة        

  . ذلك جميعاً عنهم وأبصروا الحقائق، وعرفوا ما هم فيه، ولم ينفعهم ذلك اإليمانفي الدنيا ثم ذهب

       اء{:  تعالىقال، ناتهوالمثل الثاني لحالهم مع حجج القرآن وبراهينه وبيمالس نٍب ميكَص المطـر، :  الصيب}َأو 

 ذلـك   ويـسمى  من السماء،     بالمطر النازل   والوحي  مثل القرآن  -عز وجل -اهللا  من صاب يصوب إذا نزل، و     
قلـوب   مثل ل  ، وذلك ]سورة الرعد ) ١٧([ }َأنزَل ِمن السماء ماء فَسالَتْ َأوِديةٌ ِبقَدِرها      { : قال تعالى   المائي، المثلب

  .العباد، يأخذ منهم وينتفع كل بحسبه

 صغير، وهذا إخاذ، وهذا ال يجتمع فيـه         ٍد كبير، وهذا وا   سالت أودية بقدرها، هذا وادٍ     }فَسالَتْ َأوِديةٌ ِبقَدِرها  {

 َأنزَل ِمن السماء ماء فَسالَتْ َأوِديةٌ ِبقَـدِرها { عبادفهكذا قلوب ال ، وهذه غيرها، ه أرض سبخة  الماء إطالقاً، هذ  

  .الغثاءهو هذا و ]سورة الرعد) ١٧([ }فَاحتَمَل السيُل زبدا راِبيا

وِمما يوِقدون علَيِه ِفي النَّاِر ابِتغَاء ِحلْيٍة َأو متَـاٍع زبـد   { : فقال تعالى الناري، المثَلئي المثِل الماثم ذكر بعد  
دخل في النـار، يـذهب شـوبه     مثالً الذي ي   فالذهب ]سورة الرعد ) ١٧([} مثْلُه كَذَِلك يضِرب اللّه الْحقَّ والْباِطلَ     

ـ      يقلب العباد  -عز وجل - اهللا   ،في هذه الحياة الدنيا   األمر  وهكذا   ويبقى خالصه،   إال  ى وينقيهم ويصفيهم فال يبق
  في مواضـع كثيـرة     -جل وعال – الصحيح الخالص، ويذهب الغثاء والشوائب كالزبد الذي يحمله الماء، فاهللا         

ِفيِه ظُلُمـاتٌ ورعـد     {طر،  الم: أي }َأو كَصيٍب من السماء   {: قالبالمطر النازل من السماء، فهنا      يشبه الوحي   
أبـصار هـؤالء     حجج القرآن وبراهينه تكاد تخطف     الرعد زواجر القرآن، والبرق    ]سورة البقرة ) ١٩([ }وبرقٌ

  .باهرة ال خفاء فيها وواضحة وساطعةبينة  حجج ، فهيالمنافقين العمي

}      اء لَها َأضكُلَّم مهارصخْطَفُ َأبقُ يرالْب كَادواْ      يقَام ِهملَيع ِإذَا َأظْلَماْ ِفيِه وشَوـا  { ]سـورة البقـرة   ) ٢٠([} م مكُلَّم
خذ مـن   فعلى وئام وسعة وغنائم وانتصارات        األمور  جاءت إذاف حال المنافق،     هو  هذا }َأضاء لَهم مشَواْ ِفيهِ   
لقد من اهللا عليكم بهـذا       أيها الناس :قائال  الجمعة يوميقوم عبد اهللا بن أبي عند المنبر        حيث  هذا الكالم الجميل،    

ل جمعة، وفـي     ك  المنبر وذلك  -صلى اهللا عليه وسلم   - قبل أن يصعد النبي      ، يقول هذا  النبي، فاتبعوه وأطيعوه  
سمن كلبك يأكلـك،  : لائاألو قال كما إال  قد فعلوها، واهللا ما مثلنا ومثل هؤالء  أو:  يقول السفر وفي وقت الشدة   

يعني المهاجرين كانوا أكثـر مـن       - وكم في بالدكم   آويتموه وأطعمتموه فكاثر   مكم وأنذرتكم أنت  لقد أبلغت : وقال
عن بلـد  ا يبحثو دعوهم ،يئاال تعطوهم ش و  فلو تركتموهم لطلبوا بالداً أخرى، قاطعوهم ال تسكنوهم        -األنصار

 } من ِعند رسوِل اللَِّه حتَّى ينفَـضوا       لَا تُنِفقُوا علَى  { : ويشهد لهذا فضح القرآن لهم مقولتهم      آخر ينتقلون إليها،  



 ٦

ـ   ي  وهـو أن هذا حل طرحه لهم،ف، يعني من أجل أن ينفضوا عنه،        ]سورة المنافقون ) ٧([ ؤالء تخلـصوا مـن ه
يظـن بهـذا أنـه سـينهي      فهو كان    ،]سورة المنافقون ) ٧([ }وِللَِّه خَزاِئن السماواِت والَْأرضِ   {لكن   ،المهاجرين

  .م والدعوةاإلسال

ونركبها مع بعـض  ك هنا وهنامن جميعاً مقاطع السور   وأمثاله، نأتي ب  صورة هذا   فنحن حينما نريد أن نعرف      
  . وأتباعهعبد اهللا بن أبي بن سلولمن هو  لنايتضح ف

سالم، االنتفاع في الدنيا، بادعاء اإل      من ا يحصل لهم   م ركََفهذا مثل لطائفة واحدة وهي طائفة المنافقين، هناك ذَ        
إذا هذه كالصواعق،   فالزواجر  ما فيه من    حينما يسمعون القرآن، و   فهنا ذكر حالهم في سيرهم في هذه الحياة،         و
، كاإلنسان الذي يخاف من الـصاعقة أو مـن           في آذانهم  همعجعلوا أصاب  يصدر منهم بأن ي    التصرف األحمق ب

أذنه ترد الصاعقة عنه إذا جـاءت؟       ، فيا ترى هل إذا وضع أصبعه في         جعل إصبعه في أذنه   فيصوت الرعد،   
  .يخفف عن نفسه يتصرف مثل هذا التصرف األحمق لتردها لكنهال 

 تبول علـى    -أكرمكم اهللا -بتدائي عن زميل له      اال ثانيال  الصف ولدي الذي هو في   مس القريب حدثني    في األ 
  مسكين؟ العلو أصواتهم يعيرونه ويعيبونه فماذا صنعت ؤه فجلس زمال،نفسه

هل هـذا سـيغير مـن    يا ترى  !!من فمه من أجل أن ال يسمع    اًبعه في أذنيه وجلس يصدر أصوات     وضع أصا 
  ئاً؟الحال شي

 طول الوقت متمـسكة بهـا     فهي  مسرعة  شعرت أن السيارة     و بعض العجائز إذا ركبت في السيارة      مثل هذا و

  ئاً من الموضوع؟نهي شيي لها ا إمساكه يا ترى هل!!أتركهاسي فإن السرعة خففتمنه إذا ما أتهدد وبقوة، 

  .سماعال من أجل خوفهم من -وس األصابعءوالمقصود ر- هؤالء يجعلون أصابعهم في آذانهمكذلك 

 هو حجج القرآن وبراهين الحق، تكاد تخطف أبصار هـؤالء، حـذر المـوت،               فهذه زواجر القرآن، والبرق   

}ِحيطٌ ِبالْكاِفِرينم سورة البقرة) ١٩([ }واللّه[.  

}كَادواْ   يقَام ِهملَيع ِإذَا َأظْلَماْ ِفيِه وشَوم ماء لَها َأضكُلَّم مهارصخْطَفُ َأبقُ يرإذا جاءت  ]سورة البقـرة ) ٢٠([ } الْب
وِإذْ يقُـوُل الْمنَـاِفقُون     { األحزاب،   األمور السهلة فهم ما شاء اهللا، و إذا جاءت الشدة انتكسوا، كما حصل في             

وِإذْ قَالَت طَّاِئفَةٌ منْهم يا َأهَل يثِْرب لَا مقَام لَكُم          * ين ِفي قُلُوِبِهم مرض ما وعدنَا اللَّه ورسولُه ِإلَّا غُرورا         والَِّذ
         ا ِهيمةٌ ورووتَنَا عيب ِإن قُولُوني النَِّبي منْهفَِريقٌ م تَْأِذنسيوا وِجعا  فَارارِإلَّـا ِفـر ونِريدٍة ِإن يروِبع  *  لَـوو

 لو دخل   ]سورة األحزاب ) ١٤-١٢([} دِخلَتْ علَيِهم من َأقْطَاِرها ثُم سِئلُوا الِْفتْنَةَ لَآتَوها وما تَلَبثُوا ِبها ِإلَّا يِسيرا            
 تهـافتوا    إلى ذلك، وهكذا هم إذا غلبوا      بقونيتساتدون وس رسيلب منهم أن يكفروا مباشرة      طُ المدينة و  األحزاب
  .على الكفر

على اإلنسان كثيراً من الهم، مما يراه من تساقط وتـسارع       يخفف وا لمعرفة مثل هذه األمور؛ فإن ذلك      تبصرف
  . قديم، وهللا في هذا حكمة أمرهذا بل لب الكفار، وهذا ليس بشيء جديدوضالل إذا غَ

  .ليس هذا في طائفة وهذا في طائفةوفي المنافقين، هما  كال-لى أعلمواهللا تعا-لين فالحاصل أن المثَ

  .واهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد هللا رب العالمين
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )٨(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

 محمـد وعلـى آلـه وصـحبه         الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على خير خلق اهللا أجمعين، نبينا           
  .بعدوأجمعين،

  :أقسام القلوب

ـ قلب أ : القلوب أربعة ((: -صلى اهللا عليه وسلم   -  قال رسول اهللا  : روى اإلمام أحمد عن أبي سعيد قال      " رد ج
ـ فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غالفه، وقلب منكوس، وقلب مصفح، فأما القلب األ                رد، ج

فقلب المؤمن، فسراجه فيه نوره، وأما القلب األغلف فقلب الكافر، وأما القلب المنكـوس، فقلـب المنـافق     
ما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق، ومثل اإليمان فيه كمثل البقلـة يمـدها           الخالص،عرف ثم أنكر، وأ   

، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم، فأي المادتين غلبت على األخـرى، غلبـت                 الماء الطيب 
  ".]وهذا إسناد جيد حسن[ ))عليه

  : أما بعد وعلى آله وصحبه ومن وااله،ل اهللا،الحمد هللا، والصالة والسالم على رسو، بسم اهللا الرحمن الرحيم

لـين المـضروبين   المثَ أن  هولهذا الحديث عند تفسير هذه اآلية    -رحمه اهللا -وجه إيراد الحافظ ابن كثير      فإن  
 ِفي  ه ِبنُوِرِهم وتَركَهم  مثَلُهم كَمثَِل الَِّذي استَوقَد نَاراً فَلَما َأضاءتْ ما حولَه ذَهب اللّ          { : في قوله سبحانه   للمنافق

ونِصرباٍت الَّ يظُلُم *ونِجعرالَ ي مفَه يمع كْمب مسورة البقرة) ١٨-١٧[ }ص[.  

مـن  َأو كَصيٍب من السماء ِفيِه ظُلُماتٌ ورعد وبرقٌ يجعلُون َأصاِبعهم ِفي آذَاِنِهم             {: في قوله سبحانه  الثاني  و
  .]سورة البقرة) ٢٠([ }ولَو شَاء اللّه لَذَهب ِبسمِعِهم وَأبصاِرِهم{ ،]سورة البقرة) ١٩([ }الصواِعِق حذَر الْموِت

نه ال رجاء فيه وال رجعة له وقد أغلق منافذه جميعاً فهو ال ينتفـع               هو حال المنافق الخالص بحيث  أ      : فاألول
  .بغير ذلكبموعظة وال بوحي وال 

 هؤالء إذا أضاء لهم يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم                 والثاني يبين أن  
  .قاموا

 هذين المثلين لطائفة غير الطائفة األخرى، فالمثـل األول   كلَّ مثل من    يرى أن  -رحمه اهللا -الحافظ ابن كثير    ف
}نَاراًكَم قَدتَوهو مثل للمنافق الخالص الذي طبع على قلبه، فوصفهم اهللا بالصمم والبكم، والعمى }ثَِل الَِّذي اس.  

هؤالء كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا       :  يقول  فهو ، كالمطر }َأو كَصيٍب من السماء ِفيِه ظُلُماتٌ     {: والمثل الثاني 
 حالهم تستقيم    من راد بهم  والم - ابن كثير  عند الحافظ -  من المنافقين  هذا مثل لطائفة أخرى   فأظلم عليهم قاموا،    

إذا أصابتهم النعمة واألمن والرخاء صلح حالهم وسكنوا إلى اإلسالم واطمـأنوا إليـه،              ف،   وتنتكس أخرى  تارة
وإذا أصابتهم شدة ونكبة نجم النفاق وانتكسوا كالذي يعبد اهللا على حرف، فمثل هؤالء تارة هكذا وتارة هكـذا                   

 قول الحافظ ابن كثير أن كل مثل لطائفة مغايرة، من المنافقين، فاألول أشد، والثـاني  هذا علىوبحسب الحال،  
  .من كان تارة وتارة
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الَّـِذي  { :، والنـاري  ]سورة البقرة ) ١٩([ }َأو كَصيبٍ {: كما سبق، يرون أن المثلين المائي     وطائفة من أهل العلم     
  . طائفة واحدة، وهم أهل النفاق، وسبق الكالم على معنى المثلين، كالهما في]سورة البقرة) ١٧([ }استَوقَد نَاراً

 أورد هذا الحديث ليدلل به على ما قال من أن المنـافقين علـى   -رحمه اهللا-وعلى كل حال الحافظ ابن كثير       
  :نوعين

ص لوهو قلـب المنـافق الخـا     بأن قلبه منكوس،-صلى اهللا عليه وسلم-هذا الذي وصفه النبي    : النوع األول 
عرف ثم أنكر، ثم ذكر القلب المصفح، وهو القلب الذي فيه إيمان ونفاق، وهذا للمثل الثاني، على قـول ابـن               

  .من أجل هذا أورد هذا الحديثفهو كثير، 

وال شك أن النفاق كالكفر ليس على مرتبة واحدة، وإنما هو على مراتب، فالنفاق في الشخص الواحد المعين،                  
ه يتفاوت من شخص إلى آخر، فمن الناس من يكون مغموصاً عليه بالنفاق، ومـنهم  تارة يزداد وينقص، كما أن   

من يكون بين بين، ومنهم من يكون من ضعفاء اإليمان الذي يحصل له شيء من التردد والتشكك في بعـض                    
والَّـِذين ِفـي   وِإذْ يقُوُل الْمنَـاِفقُون   {: في سورة األحزاب لما ذكر أحوالهم      -ز وجل ع-اهللا  األوقات، كما قال    

الذين في قلوبهم مرض هنا، عطفوا ف، ]سورة األحـزاب ) ١٢([ }قُلُوِبِهم مرض ما وعدنَا اللَّه ورسولُه ِإلَّا غُرورا  
 فـي قـول     تتابع األوصاف، كمـا     حيث   هذا من أوصاف المنافقين،      : يقول على المنافقين، فبعض أهل العلم    

  :الشاعر

  بـن الهمـام   هو الملـك القـرم وا     
  

ــزدحم    ــي الم ــة ف ــث الكتيب   ولي
  

يعني هي أوصاف متعددة لشخص واحد، فالمنافقون والذين في قلوبهم مرض هم طائفة واحدة عند بعض أهل                 
 هم ضعفاء اإليمـان،  العلم، وعند بعضهم أن األمر يختلف، فالمنافقون هم المنافقون، والذين في قلوبهم مرض       

  .-عز وجل-م تزلزل، وتشكك بوعد اهللا لما حصلت الشدة والحصار حصل له

ـ  فعلى كل حال هذا تحتمله اآلية، وال شك أن النفاق يتفاوت، ومن قال بأن المثلين لطائفة واحدة                 ي طائفـة   ه
  .هذا لربما يكون هو المتبادر، واهللا تعالى أعلمن، فهو يصور أحوالهم، ويالمنافق

  .]سورة البقرة) ٢٠([ }ِعِهم وَأبصاِرِهم ِإن اللَّه علَى كُلِّ شَيٍء قَِديرولَو شَاء اللّه لَذَهب ِبسم{: وقوله تعالى"

لمـا  : ل قا }ولَو شَاء اللّه لَذَهب ِبسمِعِهم وَأبصاِرِهم     {: روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس في قوله تعالى         
  .تركوا من الحق بعد معرفته

  ."أي إن اهللا على كل ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قدير: ، قال ابن عباس} قَِديرِإن اللَّه علَى كُلِّ شَيٍء{

متعلقة بما قبلها، وهنا عمم المعنى، تعميمـاً لـيس مطلقـاً،     }ِإن اللَّه علَى كُلِّ شَيٍء قَِدير{: أي أن قوله تعالى   
ذهاب سمعهم وأبصارهم، هذا هـو ربـط         على كل شيء قدير أي بإ       اهللا  إن :وإنما متوسطاً، بحيث إنه ما قال     

ما أراد بعباده من نقمـة      على   :خاتمة اآلية بما ذكر فيها، وما تضمنته من ذهاب سمعهم وأبصارهم، فهنا قال            
ى كل شيء قدير كما      إن اهللا عل   : تقول إذهاب السمع واألبصار، وإذا عممتها تعميماً مطلقاً      : أو نعمة، ومن ذلك   

على كل شيء قدير فيما يتعلق بالخلق والتـدبير، ومـا يتعلـق بالعـذاب               : أي من حيث هو،     هو ظاهر اللفظ  
  . فهو كذلكواإلنعام وغير ذلك،
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ال شك أن مما يدخل بذلك دخوالً أوليـاً هـو الـذهاب بـسمعهم      }ِإن اللَّه علَى كُلِّ شَيٍء قَِدير{ على كل حال 
  .وأبصارهم

درة على كل شيء في هذا الموضع؛ ألنه حـذر المنـافقين            ا وصف اهللا تعالى نفسه بالق     مإن وقال ابن جرير  "
  ."بأسه وسطوته، وأخبرهم أنه بهم محيط، وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير

  .هذا الذي يسمونه بالمناسبة، علم المناسبات من أنواعه ما يكون في الربط بين خاتمة اآلية وبين موضوعها

  ؟}لَّه علَى كُلِّ شَيٍء قَِديرِإن ال{: هنافي خاتمة اآلية لماذا قال 
 وعيده بالذهاب بسمعهم وأبصارهم، ذكر      -سبحانه وتعالى -لما ذكر   نه  إ إذهذا نوع من علم المناسبات،      : يقال

  . فهذا لون من المناسبات،قدرته الكاملة، وأن ذلك ال يعجزه

الساِرقُ والساِرقَةُ فَاقْطَعواْ َأيـِديهما  و{ :ت كما هو معلوم، باألسماء الحسنى كما في قوله تعالىكذلك ختم اآليا 
ِكيمح ِزيزع اللّهاللِّه و نا نَكَاالً مبا كَساء ِبمزفهذا في غاية المناسبة]سورة المائدة) ٣٨([ }ج ،.  

 فَِإنَّهم ِعبادك   ِإن تُعذِّبهم { : مثل قوله تعالى   لربما عرضنا لبعضها في بعض المناسبات     ووهناك أشياء قد تشكل     
  ِكيمالْح ِزيزَأنتَ الْع فَِإنَّك ملَه ِإن تَغِْفرالمـرات  ، والجواب عنها معروف، ذكرتـه فـي  ]سورة المائدة) ١١٨([ }و 

  .السابقة، أو في بعض الدروس

وذهب ابن جرير ومن تبعه من كثير من المفسرين إلى أن هذين المثلين مـضروبان لـصنف واحـد مـن         "
ولَا تُِطع ِمـنْهم    {:  بمعنى الواو، كقوله تعالى    }َأو كَصيٍب من السماء   {:  في قوله تعالى   "أو "لمنافقين، وتكون ا

  .]سورة اإلنسان) ٢٤([ "}آِثما َأو كَفُورا

تـارة  " أو"ن   ال تطع منهم آثماً وال كفوراً، نعم، ال تطع ال هذا، وال هذا؛ أل              :يعني ال تطع منهم آثماً أو كفوراً      
  .تكون للتخيير واإلباحة، وتارة تكون للتقسيم، وتارة تكون بمعنى الواو

ليس هـذا  ف، ]سورة البقرة) ١٣٥[ }وقَالُواْ كُونُواْ هودا َأو نَصارى {: -عز وجل -تارة تكون للتقسيم مثل قول اهللا       
كونـوا  : اتهتدوا، والنصارى ال يمكن أن يقولـو       كونوا نصارى : اللتخيير قطعاً؛ ألن اليهود ال يمكن أن يقولو       

 لما بينهم من الخالف والشر، والعداوة، ولكن هذه للتقسيم، وقالت اليهود كونوا هـوداً            ؛على دين اليهود تهتدوا   
  .تهتدوا، وقالت النصارى كونوا نصارى تهتدوا، فهي للتقسيم

كونوا كذا تهتدوا، أي علـى  :  كل طائفة قالت  أي: } نَصارى كُونُواْ هودا َأو  {  يعني اليهود والنصارى،   :}وقَالُواْ
  .هذه للتقسيم" أو"فإذن دينها، 

 ، فتكون هنـا بمعنـى الـواو،         قول ابن جرير   على ليست للتقسيم  }َأو كَصيٍب من السماء   {: في قوله " أو "وهنا

  .ميعني أن المثلين لطائفة واحدة، وهي حال أهل النفاق من غير تنويع له

المثـل األول   ، أي أن    مكن أن تكون بمعنى التقسيم    ي هنا، وإنما     بمعنى الواو  "أو"وعلى قول ابن كثير ال تكون       
  . والمثل الثاني لطائفة أخرى،لطائفة

جـالس  : أو للتـساوي، مثـل    : أو تكون للتخيير، أي اضرب لهم مثالً بهذا، وإن شئت بهذا، قال القرطبي            "
وجهه الزمخشري أن كالً منهما مساو لآلخر فـي إباحـة الجلـوس إليـه،     على ما ،  الحسن أو ابن سيرين   

  .سواء ضربت لهم مثالً بهذا أو بهذا فهو مطابق لحالهم: ويكون معناه على قوله
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}           تَتَّقُون لَّكُملَع ِلكُمِمن قَب الَِّذينو الَِّذي خَلَقَكُم كُمبواْ ردباع ا النَّاسها َأياشـاً    الَّـِذي   * يِفر ضاَألر ـَل لَكُـمعج
                  ـونلَمتَع َأنتُماداً ولُواْ ِللِّه َأندعفَالَ تَج قاً لَّكُماِت ِرزرالثَّم ِبِه ِمن جاء فََأخْراء ممالس َل ِمنَأنزاء ِبنَاء ومالسو{ 

  .]سورة البقرة) ٢٢-٢١([

  :توحيد األلوهية

انية ألوهيته بأنه تعالى هو المنعم على عبيده بإخراجهم من العـدم إلـى               تبارك وتعالى في بيان وحد     عشر
  ".الوجود، وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة، بأن جعل لهم األرض فراشاً، أي مهداً كالفراش

}الَِّذي خَلَقَكُم كُمبواْ ردبقرآندليل اإليجاد والخلق واالختراع، وهو كثير في ال يسمونه هذا: }اع.  

الَِّذي جعَل لَكُم اَألرض ِفراشاً والسماء ِبنَاء وَأنزَل ِمن السماء ماء فََأخْرج ِبِه ِمن الثَّمـراِت ِرزقـاً                  {: ثم قال 
َاهللا يـذكر  أيضاً، حيث  دليل الحكمة والتعليل، وهذا كثير في القرآن: يقال له وهذا: ]سورة البقـرة  ) ٢٢([ }لَّكُم -

  ويستدل لهم على ذلك، ومن ثم يتوصل بهذا إلى إلزامهم بتوحيد اإللهية، الـذي               لهم أنه الذي خلق    - وجل عز

إن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد اإللهية، إذا أقـررتم       : خلق ينبغي أن تكون العبادة مختصة به، ومن هنا قيل         
لكـم علـى توحيـده    ن يكون ذلك حامالً  هو المنفرد بالخلق واإليجاد والتصرف فينبغي أ-عز وجل-بأن اهللا  

  .وإفراده بالعبادة

جعل لكـم   وودليل الحكمة اآلخر الذي يبين فيه علة هذا الخلق أنه خلق لكم ما في األرض جميعاً لتنتفعوا به،                   
نها النبات، وأنزل لكم مـن       والضرب في جنباتها، وأخرج لكم م      اشاً ممهدة تستطيعون السير عليها    األرض فر 

العبودية كل ذلك من أجل أن تنتفعوا بهذا اإلنعام واإلفضال، فيكون حامالً لكم على مزيد من                وطر،  المالسماء  
  .هللا عز وجل والشكر له

من كان بهذه المثابـة مـن الخلـق    : أي: ]سورة البقرة ) ٢٢([ }فَالَ تَجعلُواْ ِللِّه َأنداداً وَأنتُم تَعلَمون     { :ثم قال لهم  
كثيـر فـي آيـات    األسلوب اإلفضال، فينبغي أن تكون العبادة له وحده ال شريك له، وهذا  واإليجاد واإلنعام و  

  .القرآن

: اآلن فـي قولـه   "بأن جعل لهم األرض فراشاً أي مهداً كالفراش مقررة موطئة مثبتة بالرواسي الشامخات          "

سـورة  ) ٢٢-٢١([ }الَِّذي جعَل لَكُم اَألرض ِفراشـاً     * م تَتَّقُون اعبدواْ ربكُم الَِّذي خَلَقَكُم والَِّذين ِمن قَبِلكُم لَعلَّكُ       {

  .معروفة، وهذا أمر بتوحيد اإللهية، وما يندرج تحته ويتضمنه ويستلزمهال اعبدوا ربكم، العبادة :، أي]البقرة

} كُمبواْ ردبهنـا -تبارك وتعـالى -الرب أفردوه بالعبادة والتوجه، فال تتوجهوا إلى أحد سواه، وذكر اسم            }اع  

 أن المربي بالنعم الظاهرة والسيد هو الذي ينبغي أن يوحـد  : أي}اعبدواْ ربكُم{: ، فقولهوهو في غاية المناسبة  
 في غيـر مـن      ليس لكم رب سواه، فكيف تعبدون غيره، وتتوجهون بالشكر والعبادة، وتضعون ذلك           فويفرد،  

الرب هو الذي يستحق أن  ف،]سورة لقمـان ) ١٣([ }ِإن الشِّرك لَظُلْم عِظيم{ :لى كما قال تعا هذا غاية الظلم  ق ؟خلق
  .يعبد

تحتمـل أن تكـون بمعنـى        }لَعلَّكُم تَتَّقُـون  { :قوله،  }الَِّذي خَلَقَكُم والَِّذين ِمن قَبِلكُم لَعلَّكُم تَتَّقُون      { :قال تعالى 
 مـا كـان ومـا     وهو عالم-عز وجل-كيف يقع الترجي من اهللا   هوالترجي، وهنا يرد اإلشكال المعروف، و     

  .إنما يترجى من كان ال يعلم عواقب األمور، و الخفياتيكون من
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ـ   ال، ميحصل أ هل  دري  ن  ال حصول كذا، و   ونترجى قدوم زيد، نرجو   نحن نترجى نزول المطر،     ف إذا كـان    ف
  .د جداً، فهذا هو التمني، نتمنى نزول المطرقريب المنال فهذا هو الرجاء، وإذا كان من المحال أو البعي

ذلك بحسب حال المخاطـب،    : للترجي، قال  }لَعلَّكُم{ : ال يترجى، فمن قال    -عز وجل –  اهللا وعلى كل حال فإن   
    هـات  المخاطب يخاطب بحسب نظره، كما سمى معبودات المشركين آلهة، وهي ليـست آلهـة، وسـمى التر

 وهـي   ]سورة الشورى ) ١٦([ }حجتُهم داِحضةٌ ِعند ربِهم   { : قال تعالى  ، حجة والشبهات التي يحتجون بها سماها    
نها للتعليـل   إ:  للترجي، وإذا قلنا    إن لعلَّ  :هذا إذا قلنا  و بحجة، لكن هم يعتقدون أنها حجة فسماها حجة،          ليست

 : أي ]سـورة الـشعراء   ) ١٢٩([ }كُم تَخْلُدون وتَتَِّخذُون مصاِنع لَعلَّ  {: إال في قوله  - لمواطن في القرآن  في جميع ا  

اعبدواْ ربكُم الَِّذي خَلَقَكُـم والَّـِذين       {: فهنا في قوله تعالى    -كأنكم تخلدون، وباقي المواضع كلها تكون للتعليل      
   تَتَّقُون لَّكُملَع ِلكُممن قـبلكم مـن أجـل أن     اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين ال إشكال؛ إذ يكون المعنى  }ِمن قَب 

  .تحصل لكم التقوى

 هنا هل يكون عائداً إلى ما ذكر من األمر بالعبادة، اعبدوا ربكم لعلكم تتقون، أو يكـون                 }لَعلَّكُم تَتَّقُون {: فقوله
  .عائداً إلى ما ذكر من الخلق، الذي خلقكم لعلكم تتقون، أي من أجل أن تتقوه

 األمر بالعبادة، اعبدوا ربكم من أجل أن تحصل لكم التقوى، فاهللا يأمرنـا   إنه يعود إلى  : بعض أهل العلم، يقول   
  .بالعبادة لتربية التقوى في نفوسنا

وعلى المعنى اآلخر يكون ذلك عائداً إلى الخلق، فهو خلقنا من أجل أن نحقق التقوى، مـن أجـل أن نتقيـه                      
  .سبحانه وتعالى

يه أن العبادة هي التقوى، أليست التقوى هي فعل ما أمر واجتنـاب   نه عائد إلى العبادة، فقد يشكل عل      إ: فإذا قلنا 
  . وفعل ما أمر واجتناب ما نهى هو العبادة، فهذا قد يلزم منه ما يسمى بالدور؟ما نهى

 وهي أن يجعل العبد بينه وبين عقاب اهللا وقايـة،    ، لتحصل التقوى  ن اهللا أمر بعبادته   إ: على هذا يمكن أن يقال    ف
إذا كان عابداً يكون متقياً، ويحتمل أن يكـون المعنـى   و جتناب ما نهى، فيكون متقياً إذا امتثل،    بفعل ما أمر وا   

وما خَلَقْتُ الِْجن   {: -تبارك وتعالى -كقوله  بتحقيق العبودية، فيكون ذلك      أن اهللا خلقنا من أجل أن نتقيه         اآلخر،
  .]سورة الذاريات) ٥٦([ }والِْإنس ِإلَّا ِليعبدوِن

 :-تبارك وتعالى -، ويشهد له هذه اآلية، وهي قوله         هو أقرب  المعنى الثاني فإذا أردنا أن نرجح بين المعنيين       ف

، فعبادته هي تقواه، بفعل ما أمـر واجتنـاب مـا     ]سورة الذاريات ) ٥٦([ }وما خَلَقْتُ الِْجن والِْإنس ِإلَّا ِليعبدونِ     {
  .نهى

 يأمرنا بعبادته لتربية التقـوى فـي      -عز وجل -ن اهللا    إ :للى المعنيين، فيقا  ن اآلية تحمل ع   إ: ويمكن أن نقول  
 القليلة الدالة علـى المعـاني الكثيـرة،         باأللفاظ النفوس وقد خلقنا أيضاً من أجل تحقيق التقوى، والقرآن يعبر         

  .أعلم واهللا تعالى، يجاد تعليالً لألمر بالعبادة، وتعليال للخلق واإل}لَعلَّكُم تَتَّقُون{: فيكون خاتمة اآلية
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 )٩(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى              
  : أما بعد،آله وصحبه أجمعين

  :-رحمه اهللا-يقول المصنف ف

ان وحدانية ألوهيته بأنه تعـالى هـو المـنعم علـى عبيـده               في بي  -تبارك وتعالى -شرع  "
 بـأن جعـل لهـم       الباطنة، وإسباغه عليهم النعم الظاهرة و     بإخراجهم من العدم إلى الوجود    

 بنـاء   ة مثبتة بالرواسي الشامخات، والسماء     مقررة موطأ   مهداً كالفراش  :األرض فراشاً، أي  
نَا السماء سقْفًا محفُوظًا وهـم عـن آياِتهـا          وجعلْ{ : كما قال في اآلية األخرى     ،وهو السقف 

ونِرضعاء  { ]سورة األنبياء ) ٣٢([ }ماء ممالس نَل لَكُم مَأنزوالمـراد بـه   ]سورة النمل) ٦٠([ }و 
فأخرج لهم به من أنواع الزروع والثمار ما هو          السحاب ها هنا في وقته عند احتياجهم إليه،       

  .م وألنعامهم، كما قرر هذا في غير موضع من القرآنمشاهد رزقاً له

الَِّذي جعَل لَكُم الَْأرض قَرارا والسماء ِبنَاء وصـوركُم  { :أشبه آية بهذه اآلية قوله تعالى   من  و
سـورة  ) ٦٤([ }ه رب الْعالَِمين  فََأحسن صوركُم ورزقَكُم من الطَّيباِت ذَِلكُم اللَّه ربكُم فَتَبارك اللَّ         

  .]غافر

 فبهذا يستحق أن يعبد وحده وال    ،ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم       
  .]سورة البقرة) ٢٢([ }فَالَ تَجعلُواْ ِللِّه َأنداداً وَأنتُم تَعلَمون{ :يشرك به غيره، ولهذا قال

 قلت يا رسول اهللا، أي الذنب أعظـم  : قال-رضي اهللا عنه- وفي الصحيحين عن ابن مسعود    
  .الحديث ))تجعل هللا نداً وهو خلقك أن((: عند اهللا؟ قال

أتدري ما حق اهللا على عباده؟ أن يعبدوه وال يشركوا          ((: -رضي اهللا عنه  -وكذا حديث معاذ    
  .الحديث ...))به شيئاً

 ما شاء اهللا ثـم      : وشاء فالن، ولكن ليقل     ما شاء اهللا   :ال يقولن أحدكم  : ((وفي الحديث اآلخر  
  ".))شاء فالن

  : أما بعد، وعلى آله وصحبه ومن وااله،الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللاوبسم اهللا، 

، مـع  ]سورة البقرة) ٢٢([} الَِّذي جعَل لَكُم اَألرض ِفراشاً والسماء ِبنَاء   { :-تبارك وتعالى -قوله  ف
ى أن السماء سقف محفـوظ       دليل عل  ]سورة األنبياء ) ٣٢([} علْنَا السماء سقْفًا محفُوظًا   وج{: قوله

إن السماء ليست   : خالفاً لما يزعمه بعض أهل الفلك من المعاصرين، حيث يقولون         ومحسوس،  
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 عبارة عـن    هي السماءهذه  إن  : جسماً محسوساً وسقفاً كما هو مقرر في القرآن، وإنما يقولون         

  . وما أشبه ذلك مما يقولونه في هذا المقام، بحيث إنه ليس هناك سقف محيط بالعالم،..زاتغا

  .وعلى كل حال هذا تكذيب بما جاء في القرآن

المقـصود بـه العلـو،     ]سورة البقـرة ) ٢٢([ }وَأنزَل ِمن السماء ماء { :-تبارك وتعالى -وقوله  
ازل من الـسحاب هـو      التالي فهذا المطر الن   على السحاب، فكل ما عال فهو سماء، وب        فيصدق

  .نازل من السماء

كثير، وذلـك ال يمنـع أن يكـون     -من أين يأتي: أي-فكالم أهل العلم في مصدر هذا المطر      
إلـى  ... تصعد إلى أعلى ثم تتكثـف      : أي ار وغيرها، متركباً من أبخرة تتصاعد من مياه البح      

قه، فينزل لهم بها المطر، وقد يكون له مـصدر           يجعل هذه السنة في خل      فاهللا ،تنـزلثم   آخره،
     على كل شيء قدير، لكن هذا أمر مـشاهد، والعلـم عنـد اهللا    -عز وجلَّ -آخر مع هذا، واهللا     

  .-عز وجلَّ-

  ". تعالى وقد استدل به كثير من المفسرين كالرازي وغيره على وجود الصانع"

  .نع أظهر من كل شيءهذه قضية ال تحتاج إلى تقرير، يعني وجود الصا

  وليس يصح فـي األذهـان شـيء       
  

ــل    ــى دلي ــار إل ــاج النه   إذا احت
  

 بامرأة عجوز فهالها ما رأت من هـذا التجمهـر           ا مر الرازي مع كوكبة من تالمذته      ولذلك لم 
هذا الذي يعرف على وجـود اهللا ألـف         : على هذا الرجل، والحفاوة به فسألت من هذا؟ فقالوا        

  .ن في قلبه ألف شك لما عرف ألف دليللو لم يك: فقالت دليل،

ن ظـاهر   بـي   أمر حتاج إلى استدالل لظهوره فهو أمر معلوم بالفطر،       ت القضية ال     هذه يعني أن 
كان المشركون وهم   قد  أظهر من كل شيء، فال حاجة إلى العناء في تقريره واالستدالل عليه، ف            

ِئن سَألْتَهم من خَلَـقَ الـسماواِت   ولَ{:  بوجوده وصنعه سبحانه، قال تعالى على شركهم يقرون  
اللَّه قُولُنلَي رالْقَمو سالشَّم خَّرسو ضالَْأرسورة العنكبوت) ٦١([ }و[.  

 يبذلون جهداً كبيراً وعناء طويالً فـي تقريـر هـذه             الرازي وبالتالي فإن المتكلمين من أمثال    
تقلوا إلى تقرير توحيد الربوبية، وهذه مـن آفـات           فإن انتقلوا منها ان    -وجود الصانع - القضية

  .علم الكالم، حيث إنهم يجادلون ويطيلون في تقرير القضايا البدهية التي ال ينازع فيها أحد

هذا الكالم قد تحتاج إليه مع ملحد، وذلك نادر؛ ألن طوائف أهل اإلشراك يقرون بوجـود اهللا              و
  .حتاج إلى مناقشتهم في توحيد العبادة شريكاً، فته لكنهم يجعلون مع-عز وجلَّ-

 ال يتحدث عن قضية      الكريم القرآنفمقدماتهم سقيمة،   لذلك  هؤالء يناقشون في البدهيات، و    لكن  

 مثالً، وال يتحدث عن تقرير توحيد الربوبية إال ليدلل به علـى توحيـد          -عز وجلَّ -وجود اهللا   
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أتى بأن اهللا هو الخالق، إذن يجب أن يكـون          األلوهية، أما أهل الكالم فإن المقدمات عندهم ال ت        
  .هو المعبود وحده ال شريك له

 أثبـت بعـد ذلـك أنـه          أن اهللا هو الخالق، ثم     أثبت المقدمة األولى  والصواب ليس كذلك، بل     
  .المستحق وحده للعبادة

أحد الفـروق بـين األدلـة         يحصل بسبب هذا من التطويل من غير فائدة، وهذا هو          فانظر كم 
االستدالل، وطريقة القرآن في تقرير قضايا      في   المنطقية الفلسفية وطرائق أهل الكالم       الكالمية

االعتقاد، هذا واحد من هذه الفروق، وبهذا نعرف ما جره علم الكالم على العقيـدة اإلسـالمية       
 والجـدل فـي    ، فاشـتغلوا بالقيـل والقـال      ، مفاسد وجدل عقيم ال طائل تحته      وعلى األمة من  
 والتطويل في المقامات التي ال تحتاج إلـى تقريـر           لثوابت بأطول األدلة،  رير ا المسلمات، وتق 

عنها فـشككوا    أصالً، فكثر كالمهم وشغبهم والتمسوا االعتراضات والقوادح وحاولوا الجواب        
  .في المسلمات

 الذي حصل، ولذلك تجدون مثل الجهم بن صفوان لما قابل طائفة من السمنية وقـالوا                 هو هذا
هـل سـمعت لـه    : ال، قـالوا : هل وجدت له حساً؟ قال   : نعم، قالوا : أن لك رباً؟ قال   تقر ب : له

كيف إذن تدعي أن لك     : لهال، إلى أن قالوا     : هل شممت له رائحة؟ قال    : ال، قالوا : صوتاً؟ قال 
  ؟تدركه بحواسكرباً ولم 

كمـا  - صارىثم خرج عليهم بكالم أشبه ما يكون بكالم الن        فبقي شاكاً ال يصلي أربعين يوماً،       
: قال لهم حيث جاءهم ف   - وغيره في الرد على الزنادقة والجهمية      -رحمه اهللا - قال اإلمام أحمد  

ال، : ال، وجدت ريحـاً؟ قـال     : هل وجدت لها صوتاً، قال    : نعم، قال : تقول بأن لك روحاً، قال    
  الروح، بأن اهللا مثل  : ، وهو يقول  هم في هذا  جا وظن أنه ح   اً؟إذن كيف تقول بأن لك روح     : قال

فهو يقول بـأن     ،فصار أعظم من قول النصارى بأن المسيح هو روح اهللا وأنه حل في المسيح             
  .ويتجلى في هذه المخلوقاتاهللا مثل الروح يحل 

 دالة علـى  وغيره على وجود الصانع تعالى وهي     وقد استدل به كثير من المفسرين كالرازي        
  .ذلك بطريق األولى

الَِّذي خَلَقَكُم والَِّذين ِمن قَبِلكُم لَعلَّكُم      {: ، قال تعالى  ير وجود الصانع  آن ساقها ال لتقر   مع أن القر   
{ جاء بها من أجل العبادة،    ،  ]سورة البقرة ) ٢١([ }تَتَّقُون كُمبواْ ردبما  وهم   ،]سورة البقرة ) ٢١([ }اع

، ره، لكنه أشار إلى هـذا     تقريل وما سيقت    م الذي هو مسلَّ    حتى على توحيد الربوبية    استدلوا بها 
ـ فإذن ينبغي أن يكون المعبود وحده    ،وهو أمر يقرون به أنه هو الرب وحده        ذهب الـرازي  ، ف

  فهـو   ذلك، وهو وجود الصانع، ثم بعد ذلك تأتي مرتبة أخرى وهي أنه الرب،              قبل إلى ما قبل  

  .يريد أن يثبت أنه موجود، واآلية ما جاءت لهذا
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ت السفلية والعلوية واخـتالف أشـكالها وألوانهـا وطباعهـا           فإن من تأمل هذه الموجودا    " 
 علم قدرة خالقها وحكمته وعلمه وإتقانـه        ،ومنافعها ووضعها في مواضع النفع بها محكمة      

ما الدليل علـى وجـود الـرب تعـالى؟          : وعظيم سلطانه، كما قال بعض األعراب وقد سئل       
  ":...فقال

ن، على كثرة من تبع الجهم بن صـفوان مـن   شوف اآلن الفرق بين هذا وبين الجهم بن صفوا 
 المعتزلـة الـذين      مـن  هـؤالء  أهل خراسان، وفي البصرة من أتباع عمرو بن عبيد، وغير         

انكفأ كثير منهم خلف هذا الرجل المبطل، وتتعجـب فـي           حيث  يزعمون أنهم أصحاب عقول،     
 شمس النبـوة،     وجود علماء مثل الجبال وقرب العهد من       مع - التابعين في زمان - ذلك الزمان 

رجل على جهله وغباوته وظهور فـساد       كيف توجد عقول تفكر بهذه الطريقة وتتبع مثل هذا ال         
  ، فكيف بزمانك هذا الذي ال ننتظر فيه إال الدجال؟عقله

 أن اإلنسان تأمل في التاريخ وظهور الفرق، كيف وجدت هـذه            فهذا أمر في غاية العجب، فلو     
صاروا يموتون دونها، ويتحمسون لها، ثم تقوم الخالفة علـى          األلوف المؤلفة، الذين تبعوها و    

  ؟متحنون الناس وي وهم المعتزلة، الجهميةفراخ هؤالء
       نستغرب إذا انحرف  ؟  كيف وجدت مثل هذه األشياء في ذلك الزمان؟ فكيف بزماننا هذا          نعجب  

                                                                        !الناس وحادوا عن الجادة

يا سـبحان اهللا،    : ما الدليل على وجود الرب تعالى؟ فقال      : كما قال بعض األعراب وقد سئل     " 
سماء ذات أبراج، وأرض ذات  ن أثر األقدام لتدل على المسير، ف      إن البعر ليدل على البعير، وإ     

  !؟فجاج، وبحار ذات أمواج، أال يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير

من تأمل هذه السموات بارتفاعها واتساعها وما فيها من الكواكب الكبار، والصغار النيـرة              ف
من السيارة ومن الثوابت، ونظر إلى البحار المكتنفة لـألرض مـن كـل جانـب، والجبـال         

 وألوانها، كمـا قـال اهللا       ويسكن ساكنوها، مع اختالف أشكالها     رقَتالموضوعة في األرض ل   
وِمن النَّاِس والـدواب    * ِجباِل جدد ِبيض وحمر مخْتَِلفٌ َألْوانُها وغَراِبيب سود       وِمن الْ {: تعالى

  .]سورة فاطر) ٢٨-٢٧([ }ه ِمن ِعباِدِه الْعلَماءوالَْأنْعاِم مخْتَِلفٌ َألْوانُه كَذَِلك ِإنَّما يخْشَى اللَّ

قطر إلى قطر للمنافع، وما ذرأ في األرض مـن الحيوانـات       وكذلك هذه األنهار السارحة من      
المتنوعة والنبات المختلف الطعوم واألراييج واألشكال واأللوان مع اتحـاد طبيعـة التربـة              

 ولطفـه بهـم،     ،والماء استدل على وجود الصانع وقدرته العظيمة، وحكمته ورحمته بخلقه         
  .واه، عليه توكلت وإليه أنيبوإحسانه إليهم، وبره بهم، ال إله غيره، وال رب س

  ".واآليات في القرآن الدالة على هذا المقام كثيرة جداً

 أن يستدل بهذه المخلوقات والكائنـات  ، وذلكعلى كل حال هذه الطريقة هي الشائعة في القرآن     
 بهذه المشاهدات وما    يستدل،   وصفاته -عز وجلَّ -واألجرام العلوية والسفلية على وحدانية اهللا       
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 بآثـاره   -تبـارك وتعـالى   -تعرف عليه   في -سبحانه وتعالى -ع في هذا الكون على المعبود       يق
  .خلقهو

 التعرف على ما يجري في الكون       ، أي هي االستدالل  -وهي طريقة الخاصة  -والطريقة الثانية   
  .-عز وجلَّ-بناء على المعرفة باهللا 

  .عرفة ما يقع ويجري في هذا العالميعني أن يجعل معرفته باهللا وأسمائه وصفاته طريقاً إلى م

الطريقة األولى هي الشائعة الكثيرة، وهي التي تناسب عامـة الخلـق،    فوشتان بين الطريقتين،    
هذه األكوان واألفالك العظيمة في جريها ودقة خلقها وعظمتها         واألثر يدل على المسير،     : تقول

قدرة تامة وغنى مطلق، وملك     تدل على عظمة الخالق وعلى علمه وعظيم سلطانه، وتدل على           
تستدل بما ترى من هذه الخالئق التي تأتيها أرزاقها          و ، وما إلى ذلك من المعاني،     ال يقادر قدره  

 وأنه بصير وأنه خبيـر يعلـم دقـائق األشـياء             وأنه رزاق  في قعر البحار على أن اهللا رحيم      
  .والخفيات، وأنه لطيف بعباده وما أشبه هذا

 -صلى اهللا عليه وسلم   - لما جاءها النبي     -رضي اهللا عنها  -طريقة خديجة   هي  : الطريقة الثانية 

كال، واهللا ال يخزيـك اهللا،      ": مذعوراً فقالت بناء على ما عرفت من أوصاف اهللا الكاملة، قالت          
  .إلى آخر ما ذكرت" ، وتحمل الكل، وتقري الضيفإنك لتصل الرحم

صـلى  -ما وقع للنبي     بطت وعرفت أن  فهي بناء على ما عرفت من أوصاف اهللا وكماله استن         
 ،مثلك ال يخاف  فال،  : قالت، ف  ليس أمراً مخوفاً يتبعه ويلحقه من جرائه الضرر        -اهللا عليه وسلم  

  .هءوال يلحقه المكروه؛ ألنك بهذه المثابة واهللا ال يضيع أوليا

هذه طريقة موجودة، ولكنه ال يتوصل إليها إال من كملت معرفته وبلغ مرتبة اليقين، فهو لـيس    
يستطيع أن يتعرف على كثيـر مـن      هذا   ف ، إيمانه جازم ثابت   ، بل عنده شك وال تردد وال ريبة     

، فيعرف أن صنع هؤالء إلى      -عز وجلَّ -األمور الواقعة، ويحكم عليها بناء على معرفته باهللا         
الة هؤالء على هؤالء مؤقتة     إدر، وأن كيد هؤالء ال يفلح، وأن العاقبة ستكون لهؤالء، وأن            بوا
ولَو يشَاء اللَّه لَانتَصر ِمـنْهم ولَِكـن لِّيبلُـو         {: -عز وجلَّ -، وإنما هي كما قال اهللا       لن تدوم و

 ومن أين وقع    ،تيأف من أين     يعرف هذه األشياء، ويعر    فهو،  ]سورة محمد ) ٤([ }بعضكُم ِببعضٍ 
سـبحانه  -كل ذلك بناء على معرفته بـالمعبود        ، و  وكيف يكون المخرج منها    ،في هذه الورطة  

  .-وتعالى

عالية، وهـي أهـل     الفمن وصل إلى هذه المرتبة فإنه قد وصل إلى مرتبة من مراتب اإليمان              
  .-عز وجلَّ-اليقين، أهل البصر، أهل المعرفة الصحيحة باهللا 

خواص أهل العبودية، ولذلك ال تجد هذه الطريقة الثانية مطروقة كثيراً في القرآن             ه مراتب   فهذ
  .الطريقة األولى أو في الكتب؛ ألن المناسب لعامة الخلق، هي
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وادعـواْ  وِإن كُنتُم ِفي ريٍب مما نَزلْنَا علَى عبِدنَا فَْأتُواْ ِبسورٍة من مثِْلـِه              {: يقول اهللا تعالى   "
      اِدِقينص كُنْتُم وِن اللِّه ِإنن داءكُم مدا         * شُههقُودالَِّتي و لُواْ فَاتَّقُواْ النَّارلَن تَفْعلُواْ وتَفْع فَِإن لَّم

تْ ِللْكَاِفِرينةُ ُأِعدارالِْحجو سورة البقرة) ٢٤-٢٣([ }النَّاس[.  

وِإن {ن قرر أنه ال إله إال هو، فقال مخاطباً للكـافرين،            ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أ       
 فأتوا بسورة مـن     -صلى اهللا عليه وسلم   - يعني محمداً    }كُنتُم ِفي ريٍب مما نَزلْنَا علَى عبِدنَا      

  "....ما جاء به مثل

سـية  تحدثنا في بداية التفسير الذي كان في يوم الجمعة عن مقاصد القرآن والموضوعات األسا          
من ذلك قضية التوحيد بأنواعه الثالثة، ومن ذلـك قـضية الـوحي           : قلناوالتي جاء لتقريرها،    

  . والقضايا التي جاءت لتقريرها وذكرناه في موضوعات سورة البقرة،والرسالة والنبوة

ـ  ،  ]سورة البقرة ) ٢١([ }اعبدواْ ربكُم الَِّذي خَلَقَكُم   { :فهنا ذكر قضية التوحيد    ل منهـا إلـى   ثم انتق
  . بالمعجزة، وهي هذا القرآن-صلى اهللا عليه وسلم-نبوة محمد ، وإثبات قضية الوحي

 والريـب، هنـا     }وِإن كُنتُم ِفي ريٍب مما نَزلْنَا علَى عبِدنَا فَْأتُواْ ِبسورٍة من مثِْلهِ           { :قال تعالى 
 فإن الريب كما مضى في أول السورة هو         إن هذا التفسير بما يقاربه، وإال     : بالشك، وقلنا فسره  

ريب، وإنما إذا حصل معه شيء من القلـق         : تردد، وليس مجرد الشك، يقال له      و شك مع قلق  
  .أخص من الشكه  أنريب، يعني: والتردد، يقال له

وِإن { : بعد أن قرر أنه ال إله إال هو، فقال مخاطباً للكافرين        ثم شرع  تعالى في تقرير النبوة       "
 فأتوا بسورة مـن     -صلى اهللا عليه وسلم   -يعني محمداً    }م ِفي ريٍب مما نَزلْنَا علَى عبِدنَاَ      كُنتُ

 واستعينوا علـى   ،ضوه بمثل ما جاء به     إن زعمتم أنه من عند غير اهللا، فعارِ        همثل ما جاء ب   
  .ذلك بمن شئتم من دون اهللا، فإنكم ال تستطيعون ذلك

  ". أعوانكم:}شُهداءكُم{: -نهمارضي اهللا ع-قال ابن عباس 

هـذا ممـا   نزلنا، وأ:  لو قال بخالف ما،تنزيل نزلنا يدل على التدريج   ال لفظ }نَزلْنَا علَى عبِدنَاَ  {
تـدرج  الالتكثير، فهو يدل هنا على  التفعيل يدل على فإندل به على أن القرآن نزل منجماً؛       يست

  .نزل شيئاً بعد شيء: أيفي النزول، 

 وقد تحداهم فـي مواضـع مـن         هنا تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة،      }تُواْ ِبسورٍة من مثِْلهِ   فَْأ{
 تحـداهم أن يـأتوا      بكتاب مثل هذا الكتاب، كما    وتارة أن يأتوا بقرآن مثل هذا القرآن،        القرآن  

  .في سورة يونسكما  كما في سورة هود، وتحداهم أن يأتوا بسورة كما هنا وبعشر سور

 كـسورة  أقصر سـورة ثـالث آيـات   ون القرآن يحصل إعجازه بأقصر سورة، إ : يقال ولذلك
  .الكوثر
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 إلى أن ذلك يحصل أيضاً بما يعـادل أقـصر           -وهو قول متجه  - وذهب جماعة من أهل العلم    
 أطول من سورة الكوثر بأضـعاف،        التي هي   من آية مثل آية الدين     اًسورة، يعني آية أو جزء    

  .سورةجزء من آية تعادل أقصر  أو ببآيةاإلعجاز فيحصل 

أما الكلمة الواحدة من حيث هي، فإنها ليس فيها إعجاز، ولكن وضعها في موضعها ال شك أنه                 
ـ   :قال بعض أهل اإلعجاز   بحيث كما   ة  مع التركيب والسياق في غاية اإلحكام والدق       ت ش لـو فت

وسـياقها وداللتهـا     بجرسـها    كلمة تقع موقعهـا   أبداً  رب لم تجد    القواميس والمعاجم ولغة الع   
 المعاني ونفس اإليقاع والتـأثير فـي الـسمع،           نفس  ال تجد شيئاً يؤدي     أي ،األصلية والخادمة 

سـورة  ) ٧٨([ }ِإذْ نَفَشَتْ ِفيِه غَـنَم الْقَـومِ      {: -تبارك وتعالى -هذا بأمثلة، كقوله    يمثلون على   و

  .]األنبياء

 ما تسمعها يحصل لك فهم ال يمكـن أن      بالضبط، ولكن مجرد  اها   معن قد ال تعرف  ت  شَفَ نَ كلمةف
 نفـس   تؤدي  فإنها ال  إذ انتشرت فيه غنم القوم،    : لو قلت ، ولذلك   تؤديه لفظة أخرى تقوم مقامها    

  .األمثلة على ذلك كثيرة، و}ِإذْ نَفَشَتْ ِفيِه غَنَم الْقَوِم{ عبارة المعنى الذي تؤديه

: دي عـن أبـي مالـك      وقال الـس  ،  أعوانكم: سقال ابن عبا   } شُهداءكُم وادعواْ{ : تعالى يقول

ـ     قوماً آخرين يساعدونكم على ذلك     :كم أي ءشركا آلهتكم فـي ذلـك يمـدوكم       ، أي استعينوا ب
  .وينصروكم

  .ناس يشهدون به، يعني حكام الفصحاء:  قال} شُهداءكُموادعواْ{: قال مجاهدو

للفظة الـشهود والـشاهد تـأتي     شهود وشهداء، وهذه ا   الشهيد والشاهد،  و ،جمع شهيد : الشهداء
 وقد شـهد بـدراً، يعنـي        :، يقال يعني من حضر  فالن شهد الوقعة    : عمن حضر، تقول  مقولة  

، حضر بدراً، فتأتي بمعنى الحضور، وتأتي هذه اللفظة بمعنى الشاهد الـذي يـؤدي الـشهادة               
  .وتأتي بمعنى المعاون

 األعوان، ومن هنا فـسره بعـض الـسلف           المقصود } شُهداءكُم وادعواْ{: وهنا قال اهللا تعالى   
  .هاتوا أعوانكم من أجل أن تأتوا بقرآن مثل هذا: أي، باآللهة؛ ألنهم عادة يطلبون المدد منهم

: أي،  أي أعوانكم ومن هنا يمكن أن يقال آلهتكم كما قال بعـض الـسلف              } شُهداءكُم وادعواْ{

 الشهود على أن هـذا      :كم أي ءعوا شهدا وادعوا آلهتكم، أو ادعوا من شئتم ليحضر ذلك، أو اد         
  . يعني حكام الفصحاء، ناس يشهدون به:مثل القرآن، ومن هنا قال من قال

 منتـديات أدبيـة،      لهم  في الجاهلية   كسوق عكاظ  حكام الفصحاء كانوا في السابق في أسواقهم      
بـرع فـي   لديهم لجنة ممن    كان  فيأتي الشعراء والخطباء واألدباء ويلقون القصائد والخطب، و       

 يحـصل مغاضـبات     تعرفون أخبار هؤالء في التاريخ وكيف     و- أمثال امرئ القيس     هذا الباب 
قصيدة علـى قـصيدة فيغـضب ويهجـو     المجالس لما تفضل في تلك األسواق       أحياناً في تلك    

هذه اللجنة بمثابة طاقم التحكيم، يسمعون القصيدة ويسمعون، فيحكمون أن هذه أفضل            و -الحكم
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 باعتبار أنها من روائع الشعر      سبع المعلقات وعلقوها على الكعبة؛    انتقوا ال ف ها،ونمن هذه، وينتق  
  .يعني الشهود الذين يشهدون بأن هذا مثل القرآن } شُهداءكُموادعواْ{هنا ، فالعربي

}   ن مٍة موراءكُم  فَْأتُواْ ِبسدواْ شُهعادنكم  أي من يشهدون لكم بـذلك، أو ادعـوا أعـوا           }ثِْلِه و
  .كمادعوا أعوانوكآلهتكم التي تستعينون بها، أو ادعوا من يحضر، ادعوا شهداءكم، 

قُل لَِّئِن اجتَمعِت اِإلنس والِْجن علَى َأن يْأتُواْ ِبِمثِْل هذَا الْقُرآِن الَ يْأتُون ِبِمثِْلِه              { :يقول اهللا تعالى  
 يعني لو كان بعـضهم لـبعض مظـاهراً    ]سورة اإلسراء) ٨٨([ }ولَو كَان بعضهم ِلبعٍض ظَِهيرا  
  . بسورة واحدةهنا هذا القرآن، و بمثلاقوياً ما يستطيعون أن يأتوومعاوناً ومؤيداً ومناصراً وم

 بهذا فعجزوا وما استطاعوا، حتى الذين حاولوا صاروا أضـحوكة فـي             وقد تحداهم اهللا تعالى   
وا صـاروا   ء والذين تجر  ،وا األوراق التي حاولوا كتابتها    التاريخ؛ ألن العقالء منهم كفوا ومزق     
  .سبة وأضحوكة يضحك منهم الناس

ـ    ل انظر إلى هذه الترهات والنماذج من هذه المحاوالت المضحكة          كلمـا ي  ذمسيلمة الكذاب، ال

ع األزلـم،   ذوالليل األضخم، والذئب األدلم، والج    :  يقول في قرآنه    حيث كر، ذكر الكذب معه،   ذُ
  .محرت أسيد من موما انتهك

 يمكـن   معان هل هذا قرآن، ماذا تحت هذا الكالم من           فصاحة وبالغة،  هذهل ه هذا الكالم،    ما
  .زور بل هذا كله كذب و، ال شيء من ذلكأن تستنبط؟

 النبوة، فقالت    كانت تدعي   أيضاًً هيوتزوجها،   الكذاب مع سجاح بنت الحارث و       مسيلمة اجتمع
  ما أوحي إليك؟: له

  .لم تر كيف فعل ربك بالحبلى، أخرج منها نسمة تسعى، ما بين صفاق وحشاأ: فقال

  ؟وماذا بعد ذلك: فقالت
ساً إيالجاً، ثـم    ع إن اهللا خلق النساء أفواجاً، وجعل لهن أزواجاً، فنولج فيهن ق           :أوحي إلي : قال

  .اجاً، فينتجن لنا سخاالً نتاجاًنخرجها إذا شئنا إخر

الْخَِبيثَـاتُ  { :، وحق فيهما قول اهللا تعالى     فتزوجتهأشهد أنك نبي،    : ة هذه التي تدعي النبو    فقالت
فال غرابة من ذلك]سورة النــور) ٢٦([} ِللْخَِبيِثين ،.  

جيء ببعـضهم  لما  وفد مسيلمة في حروب الردة، أو -رضي اهللا عنه– بكرولما قدم على أبي     
ل وما  أدراك ما الفيل، له خرطـوم   فذكروا له الفيل وما الفي   ،أسمعوني ما يقول صاحبكم   : فقال

والطاحنات طحناً، والعاجنات عجناً، والخابزات خبـزاً،       : ومما قالوه عنه  طويل، وذيل قصير،    
 ، أو مـن رب    ومعنى من إل يعني من إله      إل،   أشهد أن هذا لم يخرج من     : والالقمات لقماً، قال  

ال يرقبون فـيكم اهللا   ي أ]سورة التوبـة ) ١٠([ } ِذمةًالَ يرقُبون ِفي مْؤِمٍن ِإال والَ{ :كما قال تعالى 
  .وال العهد
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أيـن  : أيويحكم، إن هذا الكالم لم يخرج من إل، فأين كان يـذهب بكـم؟               :  أبو بكر  قال لهم 
، وتصرفهم هذا   إن كذاب اليمامة أحب إلينا من صادقي مضر       : كانوا يقولون ومع ذلك    عقولكم؟

 ألنه ضرب على ظهر يده حتـى        قيل له ابن المقفع   الذي  عروف،  مالديب  األ خالفاً البن المقفع  

،  لما ادعى النبوة، أو ادعى أنه يأتيه مثل هذا القرآن، فحاول وكتب أشياء ومزقها              تقفعت وذلك 
وِقيَل يا َأرض ابلَِعي ماءِك ويا سماء َأقِْلِعي وِغيض الْمـاء  {: رأ قوله تعالى  ومر على صبي يق   

، فرجع ومحا   ]سورة هود ) ٤٤([} مر واستَوتْ علَى الْجوِدي وِقيَل بعداً لِّلْقَوِم الظَّاِلِمين       وقُِضي األَ 
  .ما استطاعو أشهد أن هذا ال يعارض وما هو بكالم البشر،: كل ما كتب، وقال

 ولـذلك - حاول وادعى كما قيل النبوة فترةفاغتر بنفسه المتنبي لما بلغ ذروة في الشعر   كذلك  و

  . مزقها، فكان كلما كتب ورقة قرآناًحاول أن يكتبو -قيل له المتنبي

 يقـال   ابن المقفع أول ما كتبه إنما أخذه من كتابين من حكم فارس وغير ذلك، هوحتى الذي كتب  
 لـم  نمقهـا و لفقها و  حيثجاء بالعبارات من هذين الكتابينفهو  ،رة ولآلخر التليمية  ألحدهما الد
  . ولم يظهرهايااستحعند نفسه فيأت بها من 

هـ، ٢٥٠وهذا رجل آخر يقال له يحيى بن حكم الغزال في األندلس كان من البلغاء توفي سنة                 
  .ص ليحذو على مثالها وما استطاعحاول فنظر في سورة اإلخال

  .عترتني منه خشية ورقة حملتني على التوبة واإلنابةا: يقول

ـ وإذا أردتم أن تعرفوا شيئاً من هـذا  ، بالفشل فإن محاولته باءت وهكذا كل من حاول    واانظرف
أنه جاء بقصيدة يضرب بهـا      :  كتاب إعجاز القرآن للباقالني، فقد تكلم فيه على قضايا منها          في

  .قفا نبِك: ، وهي قصيدة مطلعهاالمثل عند العرب في اإلعجاز

 التـي    القصيدة  هذه دون يقص فهم قفا نبك،    : فإذا قيل  جداً المرئ القيس،  هذه مطلع قصيدة بليغة     
  .هي عندهم من أبلغ أشعار العرب

جاء بالقضايا البالغية، واالستعماالت بأنواعها من جناس ومجاز        حيث  أخذها الباقالني وحللها،    
: أشياء من القرآن ويقول   ب يحللها ويحلل المعاني التي تضمنتها ويأتي        بقيووطباق وغير ذلك،    

جعل هذه القصيدة ال تساوي شيئاً يـذكر        فدرك اإلعجاز،   ي   رجالً كاننظر هذه، و  انظر هذه، و  ا
  . إعجاز القرآنهومن أراد االطالع على هذه المسألة فعليه بكتاب، أمام إعجاز القرآن

آلـه  علـى    و ، محمـد   نبينـا   على  وسلم وبارك  وصلى اهللا ،  نسأل اهللا التوفيق والسداد والثبات    
  .. أجمعين، والحمد هللا رب العالمينوصحبه
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 )١٠(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير 

 خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .بعدو ، وعلى آله وصحبه ومن وااله،الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا

وقد تحداهم اهللا تعالى بهذا في غيـر موضـع   ": -رحمه اهللا- المهذب لتفسير ابن كثير      يقول
قُْل فَْأتُوا ِبِكتَاٍب من ِعنِد اللَِّه هو َأهدى ِمنْهما َأتَِّبعه ِإن          { :رآن، فقال في سورة القصص    من الق 

اِدِقينص سورة القصص) ٤٩([ }كُنتُم[.  

آِن الَ قُل لَِّئِن اجتَمعِت اِإلنس والِْجن علَى َأن يْأتُواْ ِبِمثِْل هـذَا الْقُـر  { :وقال في سورة اإلسراء   
  .]سورة اإلسراء) ٨٨([ }يْأتُون ِبِمثِْلِه ولَو كَان بعضهم ِلبعٍض ظَِهيرا

َأم يقُولُون افْتَراه قُْل فَْأتُواْ ِبعشِْر سوٍر مثِْلِه مفْتَريـاٍت وادعـواْ مـِن              {: وقال في سورة هود   
  .]سورة هود) ١٣([ }ِدِقيناستَطَعتُم من دوِن اللِّه ِإن كُنتُم صا

وما كَان هذَا الْقُرآن َأن يفْتَرى ِمن دوِن اللِّه ولَِكن تَصِديقَ الَِّذي بين             {: وقال في سورة يونس   
        الَِمينالْع بِفيِه ِمن ر بيتَفِْصيَل الِْكتَاِب الَ رِه ويدقُْل فَْأتُواْ      * ي اهافْتَر قُولُوني ثِْلـِه   َأمٍة مورِبس
   اِدِقينص وِن اللِّه ِإن كُنتُمن دتُم متَطَعِن اسواْ معادوكـل هـذه    .]سـورة يـونس  ) ٣٨-٣٧([ }و

  .اآليات مكية

ممـا  { أي شـك،   }وِإن كُنتُم ِفي ريبٍ   { : في المدينة، فقال في هذه اآلية      ثم تحداهم بذلك أيضاً   
فَْأتُواْ ِبسورٍة من   { -صلى اهللا عليه وسلم   -يعني محمداً    ]سورة البقرة ) ٢٣([ }نَزلْنَا علَى عبِدنَا  

يعني من مثل القرآن، قاله مجاهد، وقتادة واختـاره ابـن جريـر      ]سورة البقـرة  ) ٢٣([ }مثِْلِه
الطبري والزمخشري والرازي، ونقله عن عمر وابن مسعود وابن عباس والحسن البصري،            

 أنه تحداهم كلهـم متفـرقين ومجتمعـين،    : من أحسنها،رجح ذلك بوجوه و،وأكثر المحققين 
 من أن يتحدى آحـادهم األميـين         وأشمل سواء في ذلك أميهم وكتابيهم، وذلك أكمل التحدي       

) ١٣([ }فَْأتُواْ ِبعشِْر سوٍر مثِْلـهِ {:  من العلوم، وبدليل قوله تعالىممن ال يكتب وال يعاني شيئاً   

  .]سورة اإلسراء) ٨٨([ }الَ يْأتُون ِبِمثِْلِه{ :، وقوله]سورة هود

عام لهم كلهم مع أنهم أفصح األمم، وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مـرات               فهذا التحدي   
  . عجزوا عن ذلك مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه، ومع هذا،عديدة

لنفـي التأبيـد فـي       ولـن    ]سورة البقرة ) ٢٤([ }فَِإن لَّم تَفْعلُواْ ولَن تَفْعلُواْ    {: ولهذا قال تعالى  
 ذلك أبداً، وهذه أيضاً معجزة أخرى، وهو أنه أخبر خبـراً جازمـاً              واتفعلالمستقبل، أي ولن    

قاطعاً، مقدماً غير خائف وال مشفق أن هذا القرآن ال يعارض بمثله أبـد اآلبـدين، ودهـر                  
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 يتأتى ذلـك    ى وأنَّ ،هذا وال يمكن   لم يعارض من لدنه إلى زماننا        ،الداهرين، وكذلك وقع األمر   
  ".!؟ألحد، والقرآن كالم اهللا خالق كل شيء، وكيف يشبه كالم الخالق كالم المخلوقين

  : أما بعد، الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا،بسم اهللا الرحمن الرحيم

سـورة  ) ٢٣([ } من مثِْلـهِ   فَْأتُواْ ِبسورةٍ {: -عز وجلَّ -رحمه اهللا في قول اهللا      – ابن كثير    قوليف
 واقتصر عليـه هـو     -رحمه اهللا -  الحافظ هذا القول الذي ذكره    ،يعني من مثل القرآن    ،]البقرة

، وهـل فـي   بصرف النظر عن تحليل هذه الجملة، القول المشهور الراجح في معنى هذه اآلية      
لتحليالت التي ال   ا بصرف النظر عن هذه      ؟ زيادة أو ليس فيه زيادة     -كما يعبر بعضهم  -الكالم  

مـن مثـل     القول الراجح في معنى اآلية،        هو  في مثل هذه القراءة، لكن هذا      نخوض فيها عادة  
 وهـو    يرجع إلى غيـر القـرآن      }من مثِْلهِ {  في -الهاء–  الضمير ، خالفاً لمن قال بأن    القرآن

  . قبل أن تحرف-عز وجلَّ-هو كالم اهللا التوراة واإلنجيل : ، حيث قالواالتوراة واإلنجيل

 إلـى  -رحمه اهللا- كما ألمح ابن كثير      ، األميين  أنه تحدى هؤالء    على هذا القول   ويكون المعنى 
  .ذلك

 للعرب وألهل الكتـاب، وال      ،ابن كثير لما رجح الوجه المختار قال؛ ألن ذلك التحدي للجميع          و
 جيل يؤدي إلـى أن واإلنيرجع إلى التوراة  يختص بهؤالء األميين، وذلك أن القول بأن الضمير  

فأتوا بسورة من كتاب متقدم كالتوراة واإلنجيل تجدونها تشهد بصحة ما في هذا             : يكون المعنى 
بكـونهم ال     تحـد  في هذا المعنـى   ، وليس   عجاز ظاهر لإلوجه  ال  على هذا المعنى،    والقرآن،  

وا إلـى الكتـب     ئالج: ؛ ألنه إنما قال   يستطيعون اإلتيان واالختراع واالبتكار لكالم كهذا القرآن      
 ال تستطيعون أن    كم أن -على هذا القول  -ليس المعنى    و السابقة وستجدونها مصدقة لهذا القرآن،    

  . بعيد جداً؛ مع أنه قال به من قال من السلف القولهذاولذلك فإن تأتوا بمثل هذا القرآن، 

 والمعنى  - عليه وسلم  صلى اهللا - عائدة إلى النبي     }من مثِْلهِ {:  في قوله  ن الهاء إ: قال بعضهم و
من مثل هذا الرجل األمي الذي ال يقرأ وال يكتب، كيف يصدر عنه مثل              على هذا فأتوا بسورة     

  .هذا الكالم

 رجـل  جـاء وهذا القول ال وجه لإلعجاز فيه؛ إذ على هذا القول يلزم أن يكون المعنى أنه إذا         
وعلى هـذا فـال وجـه    ا القرآن،   يمكن أن يأتي بمثل هذ    فماهر بالقراءة والكتابة وسائر العلوم      

  .ى لسان رجل أمي ال يعرف القراءةصدر أو جاء علهذا القرآن يكون  أن  فيلإلعجاز

أن هذين الوجهين في غاية البعد والمجافاة لقضية التحدي، فـاهللا يتحـداهم أن           وخالصة األمر   
 والِْجن علَى َأن يـْأتُواْ ِبِمثْـِل   قُل لَِّئِن اجتَمعِت اِإلنس{ : قال سبحانهعلى منواله، كالماً  ينسجوا  

  .]سورة اإلسراء) ٨٨([}هذَا الْقُرآِن الَ يْأتُون ِبِمثِْلِه ولَو كَان بعضهم ِلبعٍض ظَِهيرا
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 ذكره   القول الذي   هذا ولذا فإن   وأمثالها، هذه اآلية على  مثل هذه األقوال    ِرد   ال يمكن أن ت    ولذلك
،  من مثـل هـذا القـرآن       :أي : وهو قوله   ال يجوز العدول عنه    ية البقرة ابن كثير في تفسير آ    

  .ووجه هذا ظاهر، واهللا تعالى أعلم

لنفي التأبيد في   ولن  ":  ابن كثير   قال ]سورة البقرة ) ٢٤([ }فَِإن لَّم تَفْعلُواْ ولَن تَفْعلُواْ    { : تعالى قوله
؟ وإنمـا  ون لن لنفي التأبيد في المـستقبل   كيف تك  ؛ إذ مقلوبة يبدو أنها    هذه العبارة و ،"المستقبل

وإنما هـي    لتأبيد النفي دائماً،   ثم إنها أيضاً ال تكون        لتأبيد النفي،  ولن: يمكن أن يكون الصواب   
 القـرائن، ما يحتف به من     حسب ما يفهم من السياق وحسب المقام و       أي ب في كل مقام بحسبه،     

هـل   لن أزورك، :  وقلت لك   اعتذر لك  بكولذلك لو وعدتك بالزيارة في هذا اليوم، ثم اتصلت          
  ؟تفهم من هذا أني لن أزورك أبد اآلبدين

لـن  : الجوال، وقلت لك  عبر   أنا أريد أن أسافر اليوم، ثم أرسلت لك رسالة           : لو قلت لك   وكذلك
  ؟أسافر، هل تفهم منها أني لن أسافر أبداً أي سفر

 الزيارة المعينة، ونفـي هـذا الـسفر          نفي هذه  المقصوديفهم أن   ، وإنما    هذا الفهم أحد   يفهمال  
  .المعين

رب َأِرِنـي   { :قال موسـى   -صلى اهللا عليه وسلم   -وسى  ا كلم م   لم -عز وجلَّ -اهللا   ولذلك فإن 
 كِإلَي لِ     { :قال اهللا له  ف ]سورة األعراف ) ١٤٣([ }َأنظُربِإلَى الْج لَِكِن انظُراِني وسورة ) ١٤٣([ }لَن تَر

لى أمر ممكن، وهو ثبات     ق رؤيته ع  علَّ؛ لذلك   يعني في هذا المقام    }لَن تَراِني { :فقوله ،]األعراف
  .-عز وجلَّ- أمام تجلي اهللا هذا الجبل

خالفـاً لقـول     ،فهم من هذا أن موسى لن يرى ربه أبداً، ال في الدنيا وال في اآلخرة               ي اللذلك  
  .المعتزلة الذين ذهبوا إلى أن لن تفيد التأبيد

 اللغة العربية كغيرها من العلوم كأصول الفقه والمـصطلح والتفـسير          علم أن   ت بد أن لهذا ال   و

     تجد فـي كتـب المتـأخرين   وشروح السنة دخلها من العلوم الكالمية الفاسدة ما دخلها، ولذلك        

ال يعرفونه، وهـذه    ما  ما ال تجده في كتب المتقدمين و       من المعاني    -معاجم القواميس اللغوية  -
 -وهـو مـن كتـب المتـأخرين    -لسان العرب ومثال ذلك لو رجعت إلى كتاب        قضية مهمة، 

 هذا ليس من معـاني  مع أن ،"استولى" في كلمة استوى ستجد أنهم يذكرون من معانيها          تبحثو
، فهـذا    المعنـى   تجد هذا  ن بحثت في كتب المتقدمين ل     ولذلك لو لفظة استوى في كالم العرب،      

  .مما دخل في كالم العرب

 تفيد التأبيد، وهي ال تفيد التأبيـد فـي لغـة العـرب،            إنها:  المعتزلة  فيها يقول" لن"  ذلك ومثل
 في كـل   أنها-لن– اللفظة عند استعمال مثل هذه   ون   يفهم ون ال يزال   بعضهم عن بعض   والناس

تفيـد   هنا   ]لن[فـ ]سورة البقرة ) ٢٤([ }فَِإن لَّم تَفْعلُواْ ولَن تَفْعلُواْ    {: يقول تعالى  فهنا،  مقام بحسبه 
  .أي وقت من األوقاتلن تفعلوا في : أيد التأبي



 ٤

 من وجوه اإلعجاز فنوناً ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة            ومن تدبر القرآن وجد فيه    "
سـورة  ) ١([ }لر ِكتَاب ُأحِكمتْ آياتُه ثُم فُصلَتْ ِمن لَدن حِكيٍم خَِبيـرٍ          ا{ :قال اهللا تعالى  ،  المعنى

  .]هود

 فكل من لفظه ومعنـاه فـصيح ال         ، أو بالعكس على الخالف    ،كمت ألفاظه وفصلت معانيه   فأح
 ، فقد أخبر عن مغيبات ماضية كانت ووقعت طبق ما أخبر سـواء بـسواء       ،ى وال يدانى  ذيحا

) ١١٥([ }وتَمتْ كَِلمتُ ربك ِصـدقًا وعـدالً  { :وأمر بكل خير ونهى عن كل شر، كما قال تعالى 

، أي صدقاً في األخبار وعدالً في األحكام، فكله حق وصدق، وعدل وهدى، ليس ]نعـام سورة األ 
ـ                    ب فيه مجازفة وال كذب وال افتراء كما يوجد فـي أشـعار العـرب وغيـرهم مـن األكاذي

  .إن أعذبه أكذبه:  إال بها، كما قيل في الشعروالمجازفات التي ال يحسن شعرهم

عمل غالبها في وصف النساء أو الخيل أو الخمـر، أو           وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد است     
  ". أو فرس أو ناقة أو حرب أو كائنةفي مدح شخص معين،

  .حادثة من الحوادثأو  يعني واقعة :أو كائنة

"     ع أو شيء من المشاهدات المتعينة التي ال تفيـد شـيئاً إال قـدرة             أو كائنة أو مخافة أو سب
 أو الدقيق، أو إبرازه إلى الشيء الواضح، ثم تجد له فيـه     ن على الشيء الخفي     المتكلم المعي

  ".ر ال طائل تحتهذ، وسائرها هأو بيتين أو أكثر هي بيوت القصيدبيتاً 

جـاء  ، وذكرنـا أنـه      -رحمـه اهللا  -كيف حللها الباقالني    ذكرنا  ، و عن قصيدة قفا نبكِ   تحدثنا  
بقـي  أنـه  طباق وغير ذلـك، و    بالقضايا البالغية، واالستعماالت بأنواعها من جناس ومجاز و       

 ،نظر هـذه  انظر هذه، و  ا: يحللها ويحلل المعاني التي تضمنتها ويأتي بأشياء من القرآن ويقول         
كانت النتيجة أن   فبين وجوه بالغة القرآن، وكيف ال يدانيه أفضل ما أنتجه العرب من الشعر، ف             

  .جعل هذه القصيدة ال تساوي شيئاً يذكر أمام إعجاز القرآن

إن الشعر الجاهلي قد أخفي،    :  الذي يقول  - الذكر، طه حسين   ئيأعني س -تى هذا المأفون    ولقد أ 
قيلت أشعار نسبت إلى الجاهليين من أجل أن تتطامن أمام  فصاحة القرآن، وبالغته وأن               إنما  و

  .القرآن على منوال شعر العرب في الجاهلية

من المستـشرقين مـن اليهـود        أنت ومن استطعت من شيوخك       هاِت: ئي لهذا الس  نقولونحن  
  .التحدي ال زال قائماً ف، بالغتكم وفصاحتكم هاتوا،والنصارى وغيرهم

 النقل، وتميـزهم بـالحفظ، فكيـف ينـسون     لى ععربأين محاكاته مع تظاهر الهمم عند ال    ثم  
  !؟، والشعر هو الطريق إلى حفظ وقائعهم وتاريخهم وكل ما يجري عليهمأشعارهم

 من هؤالء الجاهليين الذين تحداهم وهم أكثر الناس أنفـة وإبـاء             اً أحد ثم لو قام أحد وعارض    
 رجل أمي أن يتحدى األولـين       ئكيف يجتر ثم  ،  قل، فكيف يخفى مثل هذا    وتمنعاً من التحدي لنُ   

  !.هذا األمر قائماً إلى هذه الساعة؟ الجن واإلنس، ويبقى  منواآلخرين
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إن اإلعجاز في القـرآن     : جاز، خالفاً لمن قال    هنا يشير إلى وجوه اإلع     -رحمه اهللا -ابن كثير   
ال شك أن هـذا أحـد وجـوه         وإن كان   إنما هو من جهة فصاحته وبالغته وتراكيبه اللغوية،         

 بعث في أهـل الفـصاحة،       -صلى اهللا عليه وسلم   -اإلعجاز، وهو من أبرزها وذلك أن النبي        
حدى غيـرهم، ولكـن     وكانت قريش هي أفصح العرب على اإلطالق، فبعث منهم وتحداهم وت          

  فإن منها ما يكون من قبيل اإلخبار عن الغيوب بأنواعهـا           ؛وجوه اإلعجاز ال تقتصر على هذا     

 اليهـود   أن:  ومثال ذلك   كاإلخبار عن غيوب غابرة ماضية،     -الغيب النسبي والغيب المطلق   -
 نبـي،    عن مسائل من الغيوب الماضية ال يعرفهـا إال         -صلى اهللا عليه وسلم   -لما سألوا النبي    

  عن هـذا،   -صلى اهللا عليه وسلم   -أخبرهم النبي   ،  أخبار أصحاب الكهف، وخبر ذي القرنين     ك

سـورة  ) ٨٣([ }ويسَألُونَك عن ِذي الْقَرنَيِن قُْل سَأتْلُو علَيكُم منْه ِذكْـرا         { :قال اهللا تبارك وتعالى   

  .]الكهف

 كمـا فـي    ، ومنها ما ينتظر وقوعه،    وقعتف عن أمور ستقع     -صلى اهللا عليه وسلم   –  أخبر كما
ِفـي ِبـضِع   * ِفي َأدنَى الَْأرِض وهم من بعِد غَلَِبِهم سيغِْلبون    * غُِلبِت الروم * لما{ :قوله تعالى 

حدد المدة، فمن يستطيع أن يحدد مدة معينة والناس يموجـون     فهنا  ،  ]سورة الروم ) ٤-١([ }ِسِنين
  هـل يعقـل   ؟هم لعداوته وحربه وتكذيبه، ثم بعد ذلك يأتي بمثل هذا         في خبره، وقد انبرى أكثر    

  !.؟هذا

أضف إلى ذلك كمال هذا التشريع في كل جوانب الحياة بأحكم النظم التـي تهـذب اإلنـسان،                  
 إلى غيـر ذلـك      ،ابتداء من قص أظافره وأحكام الفطرة، وانتهاء بتدبير أمور الدولة والسياسة          

  كل هـذه األمـور فـصلها أحـسن     فوالتوحيد واأللوهية وكل ذلك، بقضايا االعتقاد    يتعلقمما  

 تـضبط    ومـواد  النظم البشرية قوانين  فتفصيل بطريقة ال يمكن للنظم البشرية أن تأتي بمثلها،          
النفـوس   حياة الناس بطريقة آثمة ظالمة تضيع حقوقهم وتهدر كرامتهم، بينما القـرآن يهـذب          

 فـي كـل     -عـز وجـلَّ   -خالق وعلى مراقبة اهللا     ويروضها ويربيها ويحملها على مكارم األ     
عـز  -هيأ له الفرص ألخذ ما ال يحق له أخذه، ويتوقف خوفاً من اهللا              تجد اإلنسان تُ  فاألحوال،  

تجـد أن هـذا   ف فقـط،  -سبحانه وتعـالى - ب العالمين رهذا ال يوجد إال في تشريع و،  -وجلَّ
ف يتخلص منه إن كان ال يحل؛ مع أن لـه           اإلنسان يقع في يده ما ال يحل له، ثم يسأل عنه كي           

 رجـاء مـا   -عز وجلَّ- هللا تقاء يترك األمور المحبوبة إلى النفس ا ومع ذلكفيه ألوان الطمع، 
  . اهللاكل ذلك من أجل ويضحي بنفسه وماله، ويبذل أحب األشياء إليهفعنده، 

 ونحوهـا مـن    بالرضاع، ةتعلقالمقضايا  الأحكام الطالق والحيض و   هذا القرآن حينما يذكر     إن  
) ١٨([ }واللَّـه عِلـيم حِكـيم   { ،]سورة البقرة) ٢٢٧([ }فَِإن اللّه سِميع عِليم{  يذكر معها  األحكام،

  .]سورة الحشر) ٦([ }واللَّه علَى كُلِّ شَيٍء قَِدير{، ]سورة النــور
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- أساسية تربطهم بـاهللا  اًأموروحينما يتحدث عن عوامل النصر والهزيمة يذكر لهم مقومات         و

  .، وغير ذلك وتصلح واقعهم وحالهم-عز وجلَّ

بإخباره عن األمور الغيبية    و يكون في التشريع كما يكون بفصاحته        ذا القرآن ه لذلك فإن إعجاز  
  .غير ذلكو

  بل على ألوان متعددة من اإلعجـاز، وكـلٌّ         ،فوجوه إعجاز القرآن ال تقتصر على لون واحد       

الذين يهتمون بقضايا الـنظم والقـوانين ال   ف، -عز وجلَّ-حسب ما أعطاه اهللا  ب يعرف من ذلك  
ـ           ،شك أنهم يعرفون قدر إعجاز القرآن      ه  وقد تحدث كبراؤهم عن هذا، وال حاجة لنقل شيء من

  .هانِّظ في مفهو موجود

  وقد ضعف هذا الحـس     ه، نتحدث عن  حينما نتحدث عن اإلعجاز في الفصاحة والبالغة       ونحن

  .-إن صح التعبير-تذوقه كما ينبغي لضعف هذه الحاسة ، وبالتالي فإننا ال نعندنا

) ٩٤([ }فَاصدع ِبما تُـْؤمر   { :األعرابي الذي سمع قارئاً يقرأ    ولو تأملت لوجدت فرقاً بيننا وبين       

قـرأ عليـه   سجدت لفصاحته، تجد الواحد منـا ي :  سجدت؟ قال  لم:  قيل له  ، فسجد ،] الحجر سورة
 وذلـك  لذي وجده األعرابي عند هـذه اآليـة؛    من أوله إلى آخره وقد ال يجد مثل هذا ا         القرآن  

 يحتاج إلـى     ربما  العربي ن العرب والعجم، حتى صار اإلنسان     لضعف هذا الحس لدى المسلمي    
 مثلنا في هذه الحال إال كمـن  ، فماأن يتعلم علوماً كثيرة من أجل أن يصل إلى مثل هذا التذوق        

منـذ    إنسان فاقد حاسة الذوق    بل وكأن الواحد منا اليوم    يجد طعمه أصالً،    يحدث عن شيء لم     
يدرك فمهما شرحت له ال     ولد، فأنت تتكلم معه أن هذا حلو وهذا حامض وهذا مر وهذا مالح،              

  .أبداًال له ما يق

 : أي زهذا م : ، كأن تقول له    إنسان عن لون من الذوق لم يجربه       معلو تحدثت   ومثل ذلك أيضاً    

  . ذلك يتصور قط، فإنه الض حلو، وهو لم يجرب هذاحام

هـذا  : ، تقول لـه ئاً عن الحرارة شيعن الحرارة مثالً، وهو ال يعرفكذلك لما تتكلم مع الطفل   
 لكـن   حـار هـذا :  لـه  فإذا لمسه وجد الحرارة واإلحراق، فإذا قلت      لمسه يجرب س هفإنحار،  

، يظن أنهـا مثـل النـار      ولن يلمسه؛ ألنه    ه  يبتعد عن س  مثالً، فإنه    الفلفلقصدت بذلك حرارة    
  . الحرارة إال في النار، وهكذا معنىلم يدركوالسبب في ذلك أنه 

 ،وتفـصل فتفسر بطريقة تفرع فيها المعاني حتاج إلى أن نأخذ آيات من القرآن      نولذلك نحن قد    
  المعاني فـي   كل هذه : يقولون ف بحيث إن الناس يقفون أمام هذه السورة أو هذه اآلية أو اآليات           

كبيراً مـن    جزءاً    عملياً  فيدركون !؟ غائبون ا صباح مساء، ونحن عنه    ؤهاي نقر ذه اآليات الت  ه
 فيكبرون هذا الكـالم الـذي تـضمن هـذه           ، بكثرة المعاني وبعبارات قصيرة    قضية اإلعجاز 

  . وهكذا،المعاني
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نه لـيس قـضية     ينبغي أن يتحرز اإلنسان فيه، وأ     ه  عن قضية التفسير، وأن   نحن حينما نتحدث    
 ابن كثير، ومـن تفـسير    تفسير من  الشخص درساً   مجرد أن يحضر    ليست القضية سهلة، وأن 

 العلـم لم تكن لـه معانـاة مـع    الذي ف، طالبهله السعدي، ومن تفسير القرطبي، ثم يأتي ويقدم    

  . يدرك ما يقولفإنه ال، ودراسة جيدة فيه النظري

فسير وقواعد التفسير مفـصلة، وتفـرع عليهـا،          تأتي وتذكر لهم قضايا أصول الت      عندما لذلك
لنتيجة إما إحباط يحصل عنـد الـبعض،        فا -كما يقال - تخصصيةالدراسة   ال تأتي بها بطريقة  و
نحـن  : يقولونجدهم  ت ف ،لدى البعض اآلخر   حماساً ال، وإما أن تجد   ن هذا أمر بعيد الم    :يقولونف

  !. ليست كما كنا نظن اآلن وأنهاالقضية أدركنا

 تحدثت عن قضية التفسير، وما يحتاج إليه المفسر، وكيف نقدم درسـاً             حيث ء جربته وهذا شي 
  . الناس يستروحون لهذا الكالم ويظنون ألول وهلة أنهم يستطيعون تطبيقهفوجدتفي التفسير، 

، فكانـت   فـسير وتحدثت في دروس كثيرة مع أناس لهم اهتمام بدراسة القرآن وتدريـسه والت            
، وال يحق لـي  -عز وجلَّ- أنا اآلن أشعر أنني متطفل على كالم اهللا     :ل يقو أن بعضهم النتيجة  

 كنت فيه إنما هو لون من العبث، فمـا   الذيأنا أدركت أن: أن أقدم لطالبي شيئاً، واآلخر يقول    
  .الخ...هو الحل؟ 

 كان يقـول وهـو      سائل اإلعجاز في القرآن والبالغة    م أذكر أحد المشايخ الذين درسونا    كذلك  
أضـحك كثيـراً، فكـان      فؤها  أحياناً أقرأ القصيدة وأبكي كثيراً، وأحياناً أقر      : م بوجه معبر  يتكل

بعض الطالب ينظرون إليه بشيء من االستهزاء، وكان أحدهم يلتفت علـى زمالئـه ويعلـق           
 أن الحس    في هذا االستغراب   ما رأينا شيئاً يستوجب هذا التأثر الذي يتكلم عنه، والسبب         : قائالً

  .بالتالي ما يتحرك اإلنسان وما يتأثرمعدوم، و

وأما القرآن فجمعيه فصيح في غاية نهاية البالغة، عند من يعرف ذلـك تفـصيالً وإجمـاالً     "
ممن فهم كالم العرب وتصاريف التعبير، فإنه إن تأملت أخباره وجدتها في غايـة الحـالوة،              

ال وعال، ال يخلق عـن       ال، وكلما تكرر ح    مسواء كانت مبسوطة أو وجيزة، وسواء تكررت أ       
 العلماء وإن أخذ في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبـال   منهكثرة الرد، وال يملُّ  

الراسيات، فما ظنك بالقلوب الفاهمات؟الصم "  

لف بوضع ترجمة للقرآن باللغة العبريـة       كُ  حيث  تقريراً ألحد اليهود في الجامعة العبرية      قرأتُ
أن  مضامين هذا التقرير     فيوكان مما ذكر    شر،   القرآن، فكتب تقريراً ونُ    الحديثة، فترجم نصف  

تبقى قدراتنا عاجزة عن التعبيـر عـن معانيـه وعـن            : وقال،  هذا القرآن ال يمكن أن يترجم     
 أن يعبر عنهـا     األوصاف الدقيقة فيه، فتجد وصفاً للجنة ووصفاً للنار، وتجد تفاصيل ال يمكن           

  .المتاح من الكالم
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 ال يمكن أبـداً ألحـد أن    فقط تقريب ومحاولة، ولكن إيصال معاني القرآن كما هي   هذا: يقولو

  .قف عاجزاً عن تحقيق هذه الرغبةوهكذا ويفعله، 

القضايا التي أشار إليهـا ابـن       ولو قرأنا في كتب اإلعجاز فإننا سنجد كثيراً من هذه األمور و           
كيف يـأتي بهـا فـي كـل     تأمل  و،ضعمن مو  أكثرمع أنها تتكرر في   قضية القصص ككثير  

قة تتناسب مع المقـام،  يإذا كان في مكان قصم الظالمين جاء بها بطر ، ف موضع بحسب المناسبة  
أسـلوب  ب جاء بهـا      وما أشبه ذلك    ودعوتهم، في مقام بيان مناقب الرسل وصبرهم     وإذا كانت   

ه نفتح ل تاإلعجاز  قرأ طريقة هذه األشياء وما كتب فيها من كتب          من  ف،  يناسب هذا المقام وهكذا   
  .أبواب من هذه األمور

 ومجاورة عـرش الـرحمن،   وب واآلذان ويشوق إلى دار السالم     وإن وعد أتى بما يفتح القل     "
 }فَلَا تَعلَم نَفْس ما ُأخِْفي لَهم من قُرِة َأعيٍن جزاء ِبما كَـانُوا يعملُـون           { :كما قال في الترغيب   

  .]سورة السجدة) ١٧([

سورة ) ٧١([ }وِفيها ما تَشْتَِهيِه الَْأنفُس وتَلَذُّ الَْأعين وَأنتُم ِفيها خَاِلدون      {: قال سبحانه وتعالى  و
  .]الزخرف

  .]سورة اإلسراء) ٦٨([ }خِْسفَ ِبكُم جاِنب الْبرَأفََأِمنتُم َأن ي{ :وقال في الترهيب

َأم َأِمنتُم من ِفي السماء     * ن يخِْسفَ ِبكُم اَألرض فَِإذَا ِهي تَمور      َأَأِمنتُم من ِفي السماء أَ    { :وقال
  .]سورة الملك) ١٧-١٦([ }َأن يرِسَل علَيكُم حاِصبا فَستَعلَمون كَيفَ نَِذيِر

  .]سورة العنكبوت) ٤٠([ }فَكُلا َأخَذْنَا ِبذَنِبِه{ :وقال في الزجر

ما َأغْنَى عـنْهم    * ثُم جاءهم ما كَانُوا يوعدون    * فَرَأيتَ ِإن متَّعنَاهم ِسِنين   َأ{: وقال في الوعظ  
  ونتَّعما كَانُوا يإلى غير ذلك من أنواع الفـصاحة والبالغـة       ]سورة الشعراء ) ٢٠٧-٢٠٥([ }م ،

  .والحالوة

األمر بكل معروف حسن نافع     وإن جاءت اآليات في األحكام واألوامر والنواهي اشتملت على          
-طيب محبوب، والنهي عن كل قبيح رديء دنيء كما قال ابن مسعود وغيره من الـسلف                 

رعها سـمعك فإنهـا     أف }يا َأيها الَِّذين آمنُواْ   {: إذا سمعت اهللا يقول في القرآن     : -رحمهم اهللا 
 م ِبالْ {:  ينهى عنه، ولهذا قال تعالى      أو شر   به أمرخير يهرْأمنكَـِر      يـِن الْمع ماهنْهيوِف ورعم

             ِهملَـياَألغْالََل الَِّتي كَانَتْ عو مهرِإص منْهع عضيآِئثَ والْخَب ِهملَيع مرحياِت وبالطَّي مِحلُّ لَهيو{ 

  . اآلية]سورة األعراف) ١٥٧([

 وفي وصف الجنة والنار وما أعـد  ،وإن جاءت اآليات في وصف المعاد وما فيه من األهوال        
 بشرت بـه وحـذرت   ، والمالذ والعذاب األليم   ،اهللا فيهما ألوليائه وأعدائه من النعيم والجحيم      

وأنذرت ودعت إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات وزهدت في الدنيا ورغبت في اآلخـرة،              
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ـ            ويم، ونفـت عـن     وثبتت على الطريقة المثلى، وهدت إلى صراط اهللا المستقيم وشرعه الق
  ".القلوب رجس الشيطان الرجيم

 ويذيبه عنه، كمـا     والعلم يزيح عنه ذلك   ، الجهل والغفلة هي حجاب كثيف غليظ يغلف اإلنسان       
واألوساخ أو الطبقات المتراكمة على الجلد بكثرة الغـسل والفـرك والمعالجـة،       تزول األقذار 

أفقه وصار يدرك من الكالم ما ال يدركـه  فكلما ازداد اإلنسان في العلم كلما اتسع نظره واتسع   
 ولذلك تجد ابن عباس يتمنى أن كل أحـد          ،غيره، وينفتح له من أبواب الفهم ما ال ينفتح لغيره         

يفهم من كل آية ما يفهمه هو، من كثرة المعاني التي يفهمها ويتمنى أن اآلخرين يصلون إليها،                 
 وأن تجلو حجاب الغفلة عنـك       ،ق النفس  وأن ترق  ،استطعت أن  تهذب الطبع    كلما  : ولذلك أقول 

  .سون الذين يدر، أقصدبكثرة المعالجة، فستجد أثر ذلك، ال سيما من يتعاطون التعليم

ينبغـي أن نجاهـد     الجهل، بـل      من  الكثيفة  يصلح أن يكون هذا اإلنسان تغلفه هذه الطبقة        الف
تحول إلى تلذذ بالعلم، فكلمـا       وهذا يحتاج إلى شيء من المعاناة والتعب في البداية ثم ي           ،النفس

 وترتفع إلـى    النفس تشرق، وتحلق  فازداد اإلنسان تبصراً في العلم كلما ارتفع وأشرقت نفسه،          
 الحسية من المأكول والمشروب وغيره ممـا         وحينئذ ال يكون همها في معافسة المالذ       ،األعلى

المعارف وتحـصيل   ي  هو لذته ف  ، ف  هم دون صاحب هذه النفس     غاية لذتهم ممن  ه  يجد الناس في  
 يوفق من شـاء     -عز وجلَّ -اهللا  و،  ه اهللا والعمل بالعلم لمن وفق   ،  العلوم، واكتشاف االستنباطات  

، فالرجل البعيد أمامه حجاب غليظ يؤثر       لنفس تحتاج إلى شيء من المعالجة     إلى ما شاء، لكن ا    
به العلم وفركه ظهر    في حسه ويؤثر في عمله، ويؤثر في أخالقه، ويؤثر في اهتماماته، فإذا هذ            

، والحمـد هللا رب    وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصـحبه وسـلم          ، واهللا أعلم،    الجوهر
  .العالمين
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              بسم اهللا الرحمن الرحيم                               

 )١١(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير                   

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ                                                                

 

  . وعلى آله وصحبه أجمعينلم وبارك على نبينا محمدالحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وس

رضـي اهللا تعـالى   - الصحيحين عن أبي هريـرة    فيولهذا ثبت   " :-رحمه اهللا -قال المفسر   
ما من نبي من األنبياء إال قـد أعطـي   ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم - عن رسول اهللا     -عنه

، فـأرجو أن    ه وحياً أوحاه اهللا إلي    من اآليات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيت          
  .]لفظ مسلم[ )١())أكثرهم تابعاً يوم القيامةأكون 

 أي الذي اختصصت به من      ))وإنما كان الذي أوتيته وحياً    (( :-صلى اهللا عليه وسلم   -وقوله  
بينهم هذا القرآن المعجز للبشر أن يعارضوه، بخالف غيره من الكتب اإللهية، فإنها ليـست               

  . واهللا أعلم،كثير من العلماءمعجزة عند 

 من اآليات الدالة على نبوته وصدقه فيما جاء به، ما ال يـدخل             -عليه الصالة والسالم  -وله  
  ".تحت حصر، وهللا الحمد والمنة

  :الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد، بسم اهللا الرحمن الرحيم

كثيرة جداً، كما قال الحـافظ       -لى اهللا عليه وسلم   ص-فدالئل النبوة التي يعرف بها صدق النبي        
  . تفوق الحصر:ابن حجر

ودالئل النبوة على قسمين، قسم منها ما يكون من قبيل المعجزة، أو مـا يـسميه المتـأخرون                  
  .بالمعجزات، وقسم منها ليس بمعجز

م، وانقياد  وتكثير الطعا  -صلى اهللا عليه وسلم   -بين أصابعه   من  فالمعجز كالقرآن، وكنبع الماء     
، وغير ذلك مما عرف ونقل في األدلة الثابتـة  )٢(الشجر، كما في حديث جابر في صحيح مسلم      

  .الصحيحة

 الحـديث   كما فـي -صلى اهللا عليه وسلم-  من أنه نبي في وجهه مثل ما يعرف وغير المعجز 
نـه  فما إن رأيت وجهه عرفت أ     :  يقول  إذ -رضي اهللا تعالى عنه   -في قصة عبد اهللا بن سالم       

  . من دالئل النبوةه، فهذ)٣(ليس بوجه كذاب

                                                
) ٦٨٤٦ ())بعثت بجوامع الكلم  (( :-صلى اهللا عليه وسلم   - قول النبي    -االعتصام بالكتاب والسنة    : أخرجه البخاري في كتاب    - 1

 إلى جميع الناس -صلى اهللا عليه وسلم-وجوب اإليمان برسالة نبينا محمد :  باب-اإليمان :  ومسلم في كتاب،)٢٦٥٤ص  / ٦ج  (
 ).١٣٤ص  / ١ج ) (١٥٢(ملة ونسخ الملل ب

2 -  
3 - 
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، والصدق قبل أن يبعث وبعد أن بعث، إلى غير ذلك           ذلك أيضاً ما عرف عنه من األمانة      من  و
  .التي هي من دالئل نبوته -عليه الصالة والسالم-من شمائله 

ر عـن المعجـز     آيات األنبياء، ثم بعد ذلك صار التعبي      : دالئل النبوة، ويقال لها   : يقال لها  فهذه
  .منها بالمعجزات

رضي اهللا تعـالى    -ما يقع من الخوارق على يد أتباع النبي من الصحابة فمن بعدهم             لبالنسبة  و
دالئـل  : آيات األنبياء ويقال له: كرامات األولياء، وإال فإن ذلك جميعاً، يقال له:  يقال له  -عنهم
  .النبوة

ما أعطيه نبي من األنبياء قبل النبي         أن كلَّ : ذكر أصالً وقاعدة، وهي    -رحمه اهللا -والشاطبي  
مثله، يعني سـواء وقـع ذلـك     -صلى اهللا عليه وسلم-فقد كان للنبي  -صلى اهللا عليه وسلم -

 قرر قاعدة أخـرى، وهـي أن   همباشرة أو وقع ألحد أتباعه؛ ألن -صلى اهللا عليه وسلم -للنبي  
مـثالً   -صلى اهللا عليه وسلم-إبراهيم  نبي فهي آية للنبي، وهذا صحيح، ف       ال كل آية وقعت لتابع   

لكنه وقع لبعض أتباعـه   -صلى اهللا عليه وسلم   - في النار ولم يحترق، ولم يقع ذلك للنبي          ألقي 

 العنسي، كما هو معروف، وقل مثل ذلك في اآليـات        األسود  في قصة  وهو أبو مسلم الخوالني   
قواعد بحيث إنه يدخل تحتها معظـم    األخرى لألنبياء، لكن لكل قاعدة استثناءات وإنما يقصد بال        

صـلى اهللا عليـه     -د من أتباع النبـي      حصل ألح يناقة لم   للالصور، وإال فإن انفالق الصخرة      
  .-وسلم

صـلى اهللا   - من اآليات كقصة موسى      -عليهم الصالة والسالم  -وكذلك ما وقع لبعض األنبياء      
صـلى اهللا عليـه     - للنبـي     العظيمة التي وقعت فهذه لم تقع      مع السحرة بالصورة   -عليه وسلم 

في مقام المنـاظرات     -عليهم الصالة والسالم  -أما إبطال السحر على يد أتباع األنبياء         -وسلم
  .فإن ذلك قد وقع

 هـذه   ))وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه اهللا إلي       ((: هنا -صلى اهللا عليه وسلم   -قول النبي   
ليس ذلك الحـصر هنـا      وى صيغ الحصر،     هي من أقو   "إنما "العبارة على سبيل الحصر؛ ألن    

عليـه  -، كقولـه  -صلى اهللا عليه وسـلم - وإنما المراد أن ذلك هو أبرز آيات النبي    ،مقصوداً
اً، فـال  جاعرفة فحسب ال يكون حب مع أن من وقف     ،)٤())الحج عرفة ((:  مثالً -الصالة والسالم 

، ))الحـج عرفـة  (( :قولهي  فبد من طواف وسعي وما إلى ذلك، مع أن الصيغة تشبه الحصر           
  .كأنه حصر الحج بعرفةو

                                                
 -الصوم : ، والترمذي في كتاب)٥٩٩ص  / ١ج ) (١٩٤٩(من لم يدرك عرفة     :  باب -المناسك  : أخرجه أبو داود في كتاب     - 4

فرض :  باب-مناسك الحج  : ، والنسائي في كتاب   )٢٣٧ص   / ٣ج  ) (٨٨٩(ما جاء فيمن أدرك اإلمام بجمع فقد أدرك الحج          : باب
  ).٣١٧٢(، وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم )٢٥٦ص  / ٥ج ) (٣٠١٦( بعرفة الوقوف
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عليـه  -هذه أبـرز آياتـه      أي أن   ،  ))وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه اهللا إلي       (( :هنافقوله  
  . وليس المقصود منها الحصر-الصالة والسالم

سـورة  ) ٢٤([ }تْ ِللْكَـاِفِرين  فَاتَّقُواْ النَّار الَِّتي وقُودها النَّاس والِْحجارةُ ُأِعـد       {: وقوله تعالى "
  ،]البقرة

في النار إلضرامها كالحطب ونحوه فهو ما يلقى-بفتح الواو- قودأما الو ."  

حور، هـو الطعـام     توضأ به، والس   الماء الذي ي   الوضوء، فهو : يعني ما تتوقد به، مثل ما يقال      
  . ذلكما أشبهوالذي يؤكل، 

، في ذلـك الوقـت  ه علأكل اإلنسان أي فحور هو  عل، والس  فإنه الف  -بضم الواو – وأما الوضوء 
لـيس  والمادة التي تشتعل بها النار هي الناس والحجارة،   أي  ،   يعني ما تتوقد به    }وقُودها{وهنا  

  .مما توقد به النار، كالزيت وغيرهالحطب وغيره 

ِإنَّكُـم  { :، وقال تعالى  ]سورة الجن ) ١٥([} وَأما الْقَاِسطُون فَكَانُوا ِلجهنَّم حطَبا    {: كما قال تعالى  "
         وناِردا ولَه َأنتُم نَّمهج بصوِن اللَِّه حِمن د وندبا تَعمـا         ْ*ووهدرـا وةً مُؤلَاء آِلهه كَان لَو

ونا خَاِلدكُلٌّ ِفيهسورة األنبياء) ٩٩-٩٨([ }و[.  

ة وهـي أشـد     نريت العظيمة السوداء الصلبة المنت    والمراد بالحجارة ها هنا هي حجارة الكب      
  .األحجار حراً إذا حميت أجارنا اهللا منها

ِإنَّكُـم  {:  المراد بها حجارة األصنام واألنداد التي كانت تعبد من دون اهللا كما قال تعالى              :وقيل
نَّمهج بصوِن اللَِّه حِمن د وندبا تَعماآلية}و ."  

، -صلى اهللا عليـه وسـلم     -المراد بها حجارة الكبريت لم يثبت عن النبي         القول بأن الحجارة    
يمكـن أن    ال يقال من جهة الرأي، لكـن ، وهو قول من السلف طائفة ذلك همالذين قالوا وإنما  

يؤخذ عن بني إسرائيل، والذي حداهم أن يبحثوا عن تفسير لهذه الحجارة هو أن ذكر الحجارة                
 المراد بالحجارة هنا هـي األصـنام   : ولذلك فإن بعضهم قالوداً؛ في كونه وق   بمجرده، لم يعهد  

ِإنَّكُم وما تَعبدون ِمـن     { : وهذا دّل عليه القرآن، قال تعالى      -وجلعز  -التي تعبد من دون اهللا      
نَّمهج بصوِن اللَِّه حفأصنامهم يوقد بها النار كما توقد بهم}د ،.  

حيث إنهـا تزيـد     ؛  في هذا المقام   ذكرها يؤثر     باعتبار أن  تنها حجارة الكبري  إ: وقول من قال  
النار توقداً وحرارة، والمقام مقام ترهيب، فلو قال لهم الحجارة العادية هذه هي وقـود النـار                 

  .-عز وجل-لربما كان ذلك سبباً إلبهام األمر عليهم، فال يدركون المراد منه، والعلم عند اهللا 

 للحجـارة بحجـارة   -رضي اهللا تعالى عنهم   -ير بعض السلف    توجيه تفس المقصود أن هذا هو     
  .لم يقولوه من عند أنفسهموأنهم الكبريت، 
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األظهر أن الضمير في أعدت عائد إلـى    ]سورة البقـرة  ) ٢٤([ }ُأِعدتْ ِللْكَاِفِرين {: وقوله تعالى "
ن القولين فـي  النار التي وقودها الناس والحجارة، ويحتمل عوده إلى الحجارة، وال منافاة بي       

  ".المعنى؛ ألنهما متالزمان

رجع إلى أقرب مـذكور،      ي  الضمير القاعدة أن  و هي، ُأِعدتْ: أي }ُأِعدتْ ِللْكَاِفِرين { :قوله تعالى 
ر عليهم فيحصل لهم    جس أن هذه الحجارة أعدت للكافرين لتُ      بمعنى الحجارة،   ي ه وأقرب مذكور 

  .التعذيب واإلحراق

إلى أقرب مذكور وهي الحجارة، لكن      عود الضمير   هي  ، مع أن القاعدة     ي النار أ  ُأِعدتْ: وقيل
 ال   التي وقودها الناس والحجـارة، فهـو        ثم وصفها بأنها   ،اعنهالنار؛ ألنها هي المخبر     : قالوا

قام مقام ذكر للنـار  يتحدث عن الحجارة، وليس المقام مقام تفصيل وتوضيح للحجارة، وإنما الم        
   .وتحذير منها

  بـين  حإذا أردنـا أن نـرج     ، ولذلك   القاعدة أحياناً تخطى التفسير   ي تدرك لماذا    ينما تفهم هذا  حف

وإنمـا  يرجع إلى آخر مذكور، كما هو مقتـضى القاعـدة،           ن الضمير   إ: القولين، ال نقول هنا   
،  كما قال أصحاب القول الثـاني      ،ألنها هي المحدث عنه والمخبر عنه     ؛   يرجع إلى النار   :نقول

  ..ألقربهذا هو اف

الضمير هنا احتمل أن يعـود    :  نقول بلوإذا أردنا أن نجمع بين القولين فال نحتاج إلى ترجيح،           
ن الضمير إذا احتمـل أن يعـود إلـى         إ:  تقول القاعدة؛ ألن   -ةالنار والحجار -الموضعين  إلى  

  .موضعين فأكثر فإنه يحمل على ذلك جميعاً إال لمعارض

  ألن  وقال بـذلك؛   ؛أعدت النار وأعدت الحجارة   : يقولمثال،   في هذا ال   -رحمه اهللا -ابن كثير   و

، فالضمير إذا احتمل أن يعود إلى موضعين فأكثر فإنـه  ذا المثال من أجلى صور هذه القاعدة   ه
 ولو لم تكن بين المعنيين مالزمة، فكيف إذا وجـد بينهمـا   يحمل على ذلك جميعاً إال لمعارض 

  .!مالزمة؟

مما تسعر بـه النـار، إذن   أن النار معدة للكافرين، والحجارة  ة في هذه الصور ووجه المالزمة 
  .أعدت للكافرينالحجارة 

إن النار معدة للكافرين فإن ما تسعر به أيضاً معد للكافرين، إذن صار بين القـولين                : فإذا قلت 
  . يلزم من أحدهما اآلخر:مالزمة، أي

بن إسحاق عن محمـد عـن       وأعدت أي رصدت وحصلت للكافرين باهللا ورسوله، كما قال ا         "
 أعـدت للكـافرين، أي      -رضي اهللا تعالى عنهما   -عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس         
  ".لمن كان على مثل ما أنتم عليه من الكفر

 ،]سورة البقـرة  ) ٢٤([ }فَاتَّقُواْ النَّار الَِّتي وقُودها النَّاس والِْحجارةُ ُأِعدتْ ِللْكَاِفِرين       { : تعالى هقول

  .هي للكافرين عموماً، وهؤالء من الكافرين فهم داخلون تحت هذا العقاب أي



 ٥

يفهم من هذا أنها مختصة بهم ألمـر         التي وقودها الناس والحجارة أعدت لكم فقد         :لو أنه قال  و
 فهـي تـصدق     -وهي الكفر - في دخولهم النار، أو في إعدادها لهم         ما، لكن حينما يذكر العلة    

 ، الكفر  كان في زمانهم ممن هو متصف بذلك        من جاء بعدهم، أو من     صدق على كل  تعليهم، و 
ذَِلك ِبَأنَّهم كَفَرواْ ِباللّـِه     { :يقول مثالً  ف ، للحكم  يذكر العلة  هتجدف كثير في القرآن،      األسلوب وهذا

  .]سورة التوبة) ٨٠([ }ورسوِلِه

) ٨٣([ }وما ِهي ِمن الظَّاِلِمين ِببِعيـدٍ {: يقولو، ]سورة محمد) ١٠([ }وِللْكَاِفِرين َأمثَالُها{: أو يقول 

  فهو ه ذلك كثير،  اوأشب ]سورة المائدة ) ١٠٨([ }واللّه الَ يهِدي الْقَوم الْفَاِسِقين    {: يقولو،  ]سورة هود 

 في بـاب الترغيـب    العقوبات في باب الترهيب، وكذلك      يذكر األوصاف التي نتجت عنها تلك       

وما أشبه   -عز وجل -ي نتجت عنها تلك الجزاءات من النعيم، أو محبة اهللا           يذكر األوصاف الت  
  .ذلك، فهي مرتبة عليها

 }ُأِعدتْ{: قوله تعالى بوقد استدل كثير من أئمة السنة بهذه اآلية على أن النار موجودة اآلن              "

  .")٥())تحاجت الجنة والنار: (( وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك منها،تئ أرصدت وهي:أي

 إنه يعبر بالماضي عـن المـستقبل        :فقد يقول قائل  بالماضي،  هنا  التعبير   }ُأِعدتْ{: قوله تعالى 
 فـي  قوله تعـالى  على ذلك    معروفة، ومن أوضح األمثلة       صحيحة قاعدةوهذه  لتحقق الوقوع،   

 هو  ذا األمر الذي  ه ، مع أن  ]سورة النحل ) ١([ }َأتَى َأمر اللِّه فَالَ تَستَعِجلُوه    { :صدر سورة النحل  
أتاك  : تقول فأنت،  يعبر بالماضي عن المستقبل لتحقق الوقوع     :  فيقولون ، بعد  لم يأت  يوم القيامة 

  . لتحقق الوقوعأتاك المطر، ولم يأت بعد: وتقولالربيع، 

ن ذلك مـن بـاب      إ:  أبداً ، ال يقال فيها   ]سورة البقرة ) ٢٤([ }ُأِعدتْ ِللْكَاِفِرين { :له تعالى وق: نقول
أن  دلت علـى  أدلة أخرى صريحة  لوجود  وذلك  ؛  التعبير بالماضي عن المستقبل لتحقق الوقوع     

 النـار موجـودة  وبالتالي فإن النار موجودة، فيحمل لفظ أعدت على أن ذلك كان في الماضي،         

  .اآلن

  موجـودة  أن النـار  يدل على   مما  واإلعداد يدل على عناية بالمعد، وأنها مهيأة لهم وجاهزة، و         

  .كثير هنا، وغيرهاذكرها الحافظ ابن سياألدلة التي 

 ورأى فيها أقواماً كعمرو بن لحـي الخزاعـي يجـر            -صلى اهللا عليه وسلم   -النبي  وقد رآها   
  . وغير ذلكقصبه في النار، وكذلك رأى فيها رجاالً ونساء

ما وصـفها اهللا  ك ي وه-صلى اهللا عليه وسلم- وقد رآها النبي    ن، اآل  هي موجودة  وكذلك الجنة 
وِفـي الـسماء    {:  وهي في السماء كما قال تعـالى        عرضها السموات واألرض،   -عز وجل -

وندا تُوعمو قُكُمسورة الذاريات) ٢٢([} ِرز[.  
                                                

الجنـة وصـفة   : ، ومسلم في كتاب)١٨٣٦ص  / ٤ج ) (٤٥٦٩(تفسير سورة ق :  باب-التفسير : أخرجه البخاري في كتاب    - 5
 ).٢١٨٦ ص / ٤ج ) (٢٨٤٦(النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء :  باب-نعيمها وأهلها 
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 فـأين  عرضها السموات واألرض،كيف يكون :  أن يقول اإلنسانليس هنا مجال للعقل إطالقاً    و
 إذ هذا مـن الغيـب   أمور ال دخل للعقل البشري فيهام؛ فهذه هي أو أين النار أو نحو هذا الكال  

  .الذي ال يعلمه إال اهللا

 فـي   ، نفـسٍ   بنفسين  لها رب أكل بعضي بعضاً، فأذن    : استأذنت النار ربها، فقالت   ((: ومنها"
  .)٦()) في الصيفالشتاء ونفٍس

ال رسـول اهللا    ما هذه؟ فق  : سمعنا وجبة، فقلنا  : "-رضي اهللا تعالى عنه   -وحديث ابن مسعود    
هذا حجر ألقي به من شفير جهنم منذ سبعين سنة، اآلن وصـل             ((: -صلى اهللا عليه وسلم   -

  ".]وهو عند مسلم[ )٧())إلى قعرها

سـورة  ) ٣٦([ }فَِإذَا وجبتْ جنُوبها  {:  قال تعالى   صوت سقوط شيء،    هي :الوجبة: سمعنا وجبة 

  .سقطت، يعني ]الحـج

 أخبر أن أشد ما     -صلى اهللا عليه وسلم   -ة والنار، وفيه أن النبي      الحديث في احتجاج الجن   هذا  و
  .نجد من الحر، فإنه من فيح جهنم، وأشد ما نجد من البرد فإنه من زمهرير جهنم

  ".من األحاديث المتواترة في هذا المعنى ذلك وحديث صالة الكسوف وليلة اإلسراء وغير"

،  جـدار المـسجد     قبلة في صالة الكسوف  في   الجنة والنار  -صلى اهللا عليه وسلم   -رأى النبي   
  .. ورأى مالك وهو يهش النار، فيها الذين يعذبون النار ورأىرأى وكذلك في ليلة اإلسراء

وبشِِّر الَِّذين آمنُواْ وعِملُواْ الصاِلحاِت َأن لَهم جنَّاٍت تَجِري ِمن تَحِتها اَألنْهار كُلَّمـا رِزقُـواْ                {
 ِمن ثَمرٍة رزقاً قَالُواْ هذَا الَِّذي رِزقْنَا ِمن قَبُل وُأتُواْ ِبِه متَشَاِبهاً ولَهم ِفيها َأزواج مطَهرةٌ                 ِمنْها

ونا خَاِلدِفيه مهسورة البقرة) ٢٥([ }و[.  

نكال، عطف لما ذكر تعالى ما أعده ألعدائه من األشقياء الكافرين به، وبرسله من العذاب وال            "
بذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسـله، الـذين صـدقوا إيمـانهم بأعمـالهم                 

على أصح أقوال العلمـاء كمـا سنبـسطه فـي           ة، وهذا معنى تسمية القرآن مثاني       الصالح
 موضعه، وهو أن يذكر اإليمان ويتبع بذكر الكفر أو عكسه، أو حال السعداء ثم األشـقياء أو             

وأما ذكر الشيء ونظيره فذاك التشابه، كما سنوضحه         ذكر الشيء ومقابله،     عكسه، وحاصله 
  ".إن شاء اهللا

                                                
: ، ومسلم فـي كتـاب     )١١٩٠ص   / ٣ج  ) (٣٠٨٧(صفة النار وأنها مخلوقة     :  باب -بدء الخلق   : أخرجه البخاري في كتاب    - 6

  )٦١٧(استحباب اإلبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقـه             :  باب -المساجد ومواضع الصالة    

 .))النار إلى ربهااشتكت ((: ، ولفظهما)٤٣١ص  / ١ج (

) ٢٨٤٤(في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما تأخذ من المعذبين :  باب-الجنة وصفة نعيمها وأهلها : أخرجه مسلم في كتاب   - 7

: -صـلى اهللا عليـه وسـلم      -إذ سمع وجبة فقال النبي       -صلى اهللا عليه وسلم   -كنا مع رسول اهللا     ": ، ولفظه )٢١٨٤ص   / ٤ج  (

هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفاً فهو يهوي في النار اآلن حتى ((: اهللا ورسوله أعلم، قال : قلنا:  قال ))تدرون ما هذا؟  ((
  .))انتهى إلى قعرها
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لى آخره، هـذا مـا يـسميه    إ..لما ذكر تعالى ما أعده ألعدائه من األشقياء الكافرين به        :قوله
  .تباط بين اآلية وبين التي قبلهاعلم المناسبة، وهو وجه االرالمفسرون 

ألهل الطاعة من الثواب،     ووعيد الكفار ذكر الجنة وما أعد اهللا         لنار لما ذكر ا   -عز وجل -فاهللا  
 كثير جـداً،    ذا ليجمع لهم بين الخوف والرجاء، وهذا      يذكر هذا وه  حيث  وهذا كثير في القرآن،     

 من المكلفين فيما يتعلق بهذا الباب أن يجمعـوا           مقصود الشارع  هذا أخذ بعض أهل العلم أن     بو
 فال يقنط من رحمة اهللا إال القوم         سواء  على حد   العبد سائراً بينهما   بين الخوف والرجاء، فيكون   

باً للرجاء معرضـاً    الخاسرون، فليس ذلك من صفة أهل اإليمان، وال يكون أيضاً مغلِّ           الكافرون
فال يغلب الرجاء وال     -عز وجل -عن الخوف إال من حصل له االغترار واألمن من مكر اهللا            

  .نهمايغلب الخوف، وإنما يجمع بي

ب الخـوف،   إنه في حال الصحة والعافية يغل     : وقول من قال  ،  والكالم في هذه المسألة معروف    
  . له وجهوعند الموت يغلب الرجاء

 هذا هو المراد   نأ  وطائفة من أهل العلم    عند ابن كثير   ،وهذا معنى تسمية القرآن مثاني    : قوله

) ٢٣([ } َأحسن الْحِديِث ِكتَابا متَـشَاِبها مثَـاِني  اللَّه نَزَل{:  تعالىبأن القرآن مثاني كما في قوله  

 كأن يذكر نعيم أهل الجنة ثم يـذكر         ،مقابله يذكر الشيء و   -عز وجل – أن اهللا    أي ،]سورة الزمر 
  .عذاب أهل النار والوعيد الذي لهم

، -المعليهم الصالة والـس -التشابه هو أن يذكر الشيء ونظيره، مثل ذكر قصص األنبياء    وأن  
  . تتكرر في أكثر من موضع-عليه السالم– قصة موسىك

تعـاد،   أي    أي تثنى فيه القصص    ،مثاني: يقول ف وبعض أهل العلم يفسر بما هو أوسع من هذا،        
  هـو هـذا وأكثر من مـرة،  ما يذكر :  أي ،وغير ذلك  عظ،وتثنى فيه األخبار، وتثنى فيه الموا     

  .القول المشهور في تفسير المثاني

الخالف فيه كثير، ولـو نظـرت   فذكر الجنة والنار ونعيم أهل الجنة ونعيم أهل النار    لبالنسبة  و
  تجد أنـه أفـرد لهـذه       -رحمه اهللا -لشيخ عبد الرحمن بن سعدي      القواعد الحسان ل  في كتاب   

  . على هذاأمثلة كثيرةأتى ب قاعدة، وتكلم عليها والمسألة

بين هذا وهـذا،     يجمع أنه   والوعظ وتعليمهم  لتربية الناس     فائدة تربوية  ذه الطريقة ه من ويؤخذ
رحمة ر ما يحصل به الطمع لهؤالء الناس من          يكون الغالب على كالم الداعية هو ذك       بحيث ال 

اهللا ومغفرته، ويكون كالمه دائماً مما يستهوي الناس ويروق لهم من ذكر ما ينتظـرهم مـن                  
يفرطـون   حيث   يفسدهم بذلك ذلك فإنه   ؛ ألنه إن اعتاد     النعيم المقيم وسعة رحمة اهللا وأنه غفور      

 دائماً تخويف الناس، وذكـر أمـور قـد          واعظلب على حال ال    الغا ال يكون كذلك  في العمل، و  
اعلَمـواْ َأن  { :، قال تعالىإنما يجمع لهم بين هذا وبين هذا   و -عز وجل -يئسهم من رحمة اهللا     ت

  .]سورة المائدة) ٩٨([ }يماللّه شَِديد الِْعقَاِب وَأن اللّه غَفُور رِح
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سـورة  ) ٢٥([ }وبشِِّر الَِّذين آمنُواْ وعِملُواْ الصاِلحاِت َأن لَهم جنَّاٍت تَجِري        { :فلهذا قال تعالى  "
  .، فوصفها بأنها تجري من تحتها األنهار، أي من تحت أشجارها وغرفها]البقرة

ود، وجاء في الكوثر أن حافتيـه قبـاب         وقد جاء في الحديث أن أنهارها تجري في غير أخد         
اللؤلؤ والجوهر، نسأل   وحصباؤها  ذفر،   منافاة بينهما، فطينها المسك األ     اللؤلؤ المجوف، وال  

  ".اهللا من فضله إنه هو البر الرحيم

هـو الـشق   ، وفي األرض، والنهر معروف األخدود هو الشق :أنهارها تجري في غير أخدود   
الماء الكثير المستبحر المعـروف،  هو ول، وأعظم منه البحر، و  الكبير في األرض، ودونه الجد    

وية، وإنما تكون في شق مـن   المست األرضفالمعهود في الدنيا أن األنهار ال تجري على ظهر        
حفرت : تجري من غير أخدود، والنهر يطلق على نفس الشق، تقول         فأنهار الجنة   األرض، أما   

جرى النهر، من باب التعبيـر بالحـال، وإرادة         : ولتقفالنهر، ويطلق على الماء الجاري فيه،       
  . هذا غير معهود في الدنياتجري من غير أخدود: قولهف، المحل، والعكس

يعني يحتمل أن يكون المراد بذلك، أنه يجـري          ،حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف   : في الكوثر قال  
  .أيضاًَ من غير أخدود وتكون حوافه التي تحجز الماء هي قباب اللؤلؤ

وعلى كل حال، اهللا عز وجل على كل شيء قدير، قادر على أن يجري الماء من غير شق في                   
  .-سبحانه وتعالى- األرض، فيجريه بما شاء كيف شاء

 الطين معروف، والحـصباء، هـي      ،اللؤلؤ والجوهر وحصباؤها  فطينها المسك األذفر،    : يقول
  .، وما إلى ذلك التي تفرش بها األرضالحجارة الصغيرة

باألشياء التي هي أعظـم مـن طينهـا    ها، فما بالك  ئذا كان هذا هو صفة طين الجنة وحصبا       إف
 وما ظنـك بأهـل الجنـة وقـصورهم          ؟ ما ظنك بجواهر الجنة، وحلي أهل الجنة       ؟وحصبائها

  وبأثاثهم ورياشهم ونعيهم؟

 يمسونها ويعجبون مـن     ةصحابكان ال حلة حرير    وهو يشير إلى     -عليه الصالة والسالم  -قال  
  .)٨())والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا(( :لينها

  .)٩())موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها(( :-عليه الصالة والسالم–وقال 

قال رسول اهللا صـلى اهللا  :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-وروى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة    "
  .)١٠()) تحت تالل، أو من تحت جبال المسكمن نة تفجرأنهار الج((: عليه وسلم

                                                
ومسلم في  ) ١١٨٧ص   / ٣ج  ) (٣٠٧٦(ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة        :  باب - بدء الخلق    : أخرجه البخاري في كتاب    - 8

  ).١٩١٦ص  / ٤ج ) (٢٤٦٨(اهللا تعالى عنهم فضائل الصحابة رضي : كتاب
  ).٢٣٥٨ص  / ٥ج ) (٦٠٥٢(مثل الدنيا في اآلخرة : باب -الرقائق :  البخاري في كتاب أخرجه- 9

حسن صحيح كما في صحيح الترغيـب والترهيـب بـرقم           : وقال األلباني ) ٤٢٣ص   / ١٦ج  ) (٧٤٠٨( أخرجه ابن حبان     - 10
)٣٧٢١.(  
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أنهار الجنة تفجر من    ": -رضي اهللا تعالى عنه   -قال عبد اهللا    : وروى أيضاً عن مسروق، قال    
  ."جبل المسك

سـورة  ) ٢٥([ }كُلَّما رِزقُواْ ِمنْها ِمن ثَمرٍة رزقاً قَالُواْ هذَا الَِّذي رِزقْنَا ِمن قَبـلُ            {: وقوله تعالى 
   ".]البقرة
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 )١٢(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير 

 خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

 

 رب العالمين، والصالة والسالم على خير اهللا أجمعين، نبينـا محمـد وعلـى آلـه        الحمد هللا 
  .بعدو ،وصحبه

ا ِمن ثَمرٍة رزقاً قَالُواْ هـذَا  كُلَّما رِزقُواْ ِمنْه{ :وقوله تعالى: مشابهة ثمار الجنة بعضها ببعض  
  .]سورة البقرة) ٢٥([ }الَِّذي رِزقْنَا ِمن قَبُل

عشب الجنة الزعفران وكثبانها المـسك،      : وروى ابن أبي حاتم عن يحيى بن أبي كثير، قال         
هذا الذي  : ويطوف عليها الولدان بالفواكه فيأكلونها، ثم يؤتون بمثلها، فيقول لهم أهل الجنة           

  :  كلوا فاللون واحد والطعم مختلف، وهو قول اهللا تعالى         :أتيتمونا آنفاً به، فتقول لهم الولدان     

  .]سورة البقرة) ٢٥([ }وُأتُواْ ِبِه متَشَاِبهاً{

 يـشبه   : قال }وُأتُواْ ِبِه متَشَاِبهاً  {: وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية          
  .الطعمبعضه بعضاً ويختلف في 

  .يشبه ثمر الدنيا، غير أن ثمر الجنة أطيب:  قال}وُأتُواْ ِبِه متَشَاِبهاً{: وقال عكرمة

ال يشبه شيء ممـا فـي   "وقال سفيان الثوري عن األعمش عن أبي ضبيان عن ابن عباس،          
  ".ليس في الدنيا مما في الجنة إال األسماء: "وفي رواية" الجنة ما في الدنيا إال في األسماء

  : أما بعد،الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم

وبشِِّر الَِّذين آمنُواْ وعِملُـواْ الـصاِلحاِت َأن   { : ما بشر به أهل الجنة  -عز وجل -لما ذكر اهللا    ف
     ارا اَألنْهِتهِري ِمن تَحنَّاٍت تَجج منا وصفاً لنعيم الجنة وهو أنهـم       ذكر ه ،  ]سورة البقرة ) ٢٥([ }لَه

  .}وُأتُواْ ِبِه متَشَاِبهاً كُلَّما رِزقُواْ ِمنْها ِمن ثَمرٍة رزقاً قَالُواْ هذَا الَِّذي رِزقْنَا ِمن قَبُل{

وُأتُـواْ ِبـِه    { هل يقصدون به رزقنا به من قبل في الـدنيا،            }هذَا الَِّذي رِزقْنَا ِمن قَبلُ    {: فقوله
؟، أي يشبه ما في الدنيا من الفواكه والثمار وما أشبه ذلك}تَشَاِبهاًم  

في كل مرة يأتيهم من هـذا       بمعنى أنهم    في الجنة،  }هذَا الَِّذي رِزقْنَا ِمن قَبلُ    {أو أنهم يقصدون    
 فـي الجنـة، فهـو      هذا الذي رزقناه قبل ذلك    : النعيم، والطعام المستلذ من هذه الثمار، يقولون      

  .يشبهه

 فمن بعدهم في تفـسير اآليـة، هـل          - عنهم  تعالى رضي اهللا -هذان قوالن مشهوران للسلف     
  ؟ في الجنةالمراد متشابهاً أي يشبه ما في الدنيا، أو أنه يشبه بعضه بعضاً

أنهم يقولون ذلك؛ ألنه أشبه ما سبقه فـي الجنـة، ممـا              هنا من    فما ذكره يحيى بن أبي كثير     
  .ن اللون واحد والطعم مختلفإ: هم هؤالء الولدانيقول لف، رزقوا به من الثمار
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 قال به جماعـة مـن    هو القول األول الذيفي تفسير اآليةوهذا الذي قاله يحيى بن أبي كثير،      
حاً على القول اآلخر، فبماذا احتجـوا لهـذا       كثير، واحتجوا له بعدة أمور، وجعلوه مرج       السلف
  ؟ الجنة أنه يشبه الذي قبله مما رزقوه في منالقول

-عن ابن عباس    ه نعيم الدنيا، كما جاء في األثر        أن نعيم الجنة ال يشب    : احتجوا له بأشياء منها   

ي مختلفـة،  بأنه ليس في الدنيا مما في الجنة إال األسماء فقط أما الحقائق فه       -رضي اهللا عنهما  
عما ف تماماً   لكن حقيقته في الجنة وطعمه يختل     م عرفوه في الدنيا     هف،   كمثرى، وهذا عنب   هفهذ

ثمار الجنة وثمار الدنيا إنما هو في اللون فقط أو في االسم فقط، ال              في الدنيا، فهذا التشابه بين      
في الحقائق، فالتشابه الواقع بين ثمار الجنة ال يقاس بالتشابه الواقع بين ثمـار الجنـة وثمـار                 

  .الدنيا

األولى به أن يكون هذا التشابه بين       : ، قالوا }ِه متَشَاِبهاً وُأتُواْ بِ  هذَا الَِّذي رِزقْنَا ِمن قَبلُ    {: فقوله
 التشابه بين ثمار الجنـة، وأمـا         وهو ما قبله من ثمار الجنة مما رزقوه؛ ألن ذلك هو المتحقق          

هـو بـين ثمـار      : نظروا إلى التشابه، فقالوا   المقصود أنهم     بينهما، انتالدنيا فش مشابهته لثمار   
  .ه األول، وهذا هو الوجالجنة أعظم

ليس كل ما يرزقونه في الجنة له نظير في الدنيا، وما كان له نظيـر فـي        : قالوا:  الثاني وجهال
أهـل   فثمار الدنيا كثيرة جداً، وربما كان أكثر         ،الدنيا ليس كل هؤالء الذين في الجنة قد رزقوه        

لجنة هم الفقـراء،     ومعلوم أن أكثر أهل ا     ، وما رأوه وما سمعوا به     الجنة لم يعرفوا كثيراً منها،    
صل كثير من الثمرات التي نراها اآلن في أقاصي الدنيا إلى الناس،            يكن  يوإلى وقت قريب لم     

لكن  وهو ال نظير له، أو يوجد له نظير          }هذَا الَِّذي رِزقْنَا ِمن قَبلُ    { :فكيف يقولون في كل مرة    
  ؟ما عرفوه أو ما ذاقوه أو ما رزقوه في الدنيا

  .جنة، وليس بالنسبة لما رزقوه في الدنيان بالنسبة لما رزقوه في الهذا يكو: فقالوا

  .}هذَا الَِّذي رِزقْنَا ِمن قَبُل{: تعليل لقولهمأنه ك }وُأتُواْ ِبِه متَشَاِبهاً{: وكذلك قوله

عن بعض السلف أن ثمار الجنة كلما قطف منها شيء رجـع مكانـه                بعض اآلثار  توقد ورد 
  .ينقضي وال ينفدغيره، فهو نعيم ال 

  .هذه أوجه لترجيح القول بأن هذا التشابه إنما هو بين ثمار الجنة، وليس مع ثمار الدنيا

، وهذا أشهر من اختاره كبير المفـسرين ابـن جريـر            مع ثمار الدنيا   التشابه   إن: القول اآلخر 
  .الطبري

 القـول األول     وهو يرد على أصحاب     صرح به ابن جرير    ماالقول  وأعظم ما احتجوا به لهذا      
 يزرقون من ثمـار   مرة أول هلبمعنى؟ ألول وهلة  في الجنة يقولون هذا الكالم  هل: قالحيث  

  .}هذَا الَِّذي رِزقْنَا ِمن قَبُل{: الجنة يقولون
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هـذَا الَّـِذي   {: كيف يقولون؛ إذ   معلوم أنه على القول األول أنهم ال يقولون ذلك أول مرة          من ال 
  !؟وهم أول مرة، يذوقون ثمار الجنة ]سورة البقرة) ٢٥([ }رِزقْنَا ِمن قَبُل

:  يقولون  أي أنهم   ال، فمعنى ذلك أن هذا يكون من قبيل الكذب،         :إذن إذا قلتم  : فابن جرير يقول  

 من أهل الجنة، وهم      ذلك هذا الذي رزقنا من قبل ولم يرزقوه في الجنة قبل ذلك، وكيف يكون            
  . يمكنهذا الف ؟الصدق  وهي دارأهل الصدق

هذا أمر يـدل علـى التكـرار        }كُلَّما رِزقُواْ { : فإن قوله  -بناء على قولكم  - ذلك   وظاهر: يقول
  .يقولونه كلما وجدوا هذه الثمار، مع أنهم ال يقولون ذلك ألول مرةهم ف والدوام، واالستمرار

ه وعقلـه،   أن هذا مما يفهمه المخاطب، فيكون مستثنى يدركه اإلنسان بفهم         : والجواب عن هذا  
مع أن ظـاهر  فعليهم ذلك،  كلما تكرر  وإنما المقصود أول مرة، يقال من أنهليس المقصود  أي

اآلية العموم، لكن ذلك يفهم ضرورة من الخطاب في كالم العرب، وهذا هو ما أظنـه أقـرب                 
ا الَِّذي  هذَ{: قولهمأن   و  المقصود بالتشابه هو التشابه بين ثمار الجنة،       ، وهو أن  واهللا تعالى أعلم  
 يعني في الجنة، وليس في الدنيا، فشتان ما بين ثمار الـدنيا ومـا بـين ثمـار       }رِزقْنَا ِمن قَبلُ  

فإذا رأوا ثمار الجنة، فإنهم يندهشون؛ ألنهم يرون حقائق أخرى تمامـاً فـي الكيـف                ،  اآلخرة
، وإن خطر في بالهم فـإن ذلـك           الدنيا في رأوه   والطعم وحقيقتها، وقد ال يخطر في بالهم ما       

  .، واهللا تعالى أعلم مقارنة بنعيم الجنةيكون على سبيل اإلقصاء

 في الجودة، أي أنـه خيـار     يعني : بعض أهل العلم يقول    ،}وُأتُواْ ِبِه متَشَاِبهاً  {:  تعالى في قوله 
 الواحد أيـضاً   كله، بينما ثمر الدنيا متفاوت، فمنه الجيد ومنه الرديء من جهة األنواع، والنوع            

 أيـضاً أن  الشجرة القديمة ثمرها أجود من ثمر الشجرة اليافعـة، وتجـد        ومتفاوت في جودته،    
 أنواع   من  حينما يريد أن يشتري    عليه وقت ذبل، ولذلك تجد اإلنسان      وإذا مر    تتفاوتاألصناف  

الجنة كلـه   ثمرأجوده؛ ألنه في غاية التفاوت، بينما  يتخير من النوع الواحد فإنه  الثمرة الواحدة 
  .جيد ليس فيه شيء مستبعد، وال شك أن ثمار الجنة كذلك

 طلحة عـن ابـن   قال ابن أبي ]سورة البقـرة  ) ٢٥([ }ولَهم ِفيها َأزواج مطَهرةٌ   {: وقوله تعالى "

 ق والبزا ن الحيض والغائط والبول والنخام    م: مطهرة من القذر واألذى، وقال مجاهد     : عباس
  .دوالمني والول

ال حـيض وال كلـف، وروي عـن         :  وفي رواية عنه   ،مطهرة من األذى والمأثم   : وقال قتادة 
  ".عطاء والحسن والضحاك وأبي صالح والسدي نحو ذلك

 فوصـفها  }ولَهم ِفيها َأزواج مطَهرةٌ{ : وإنما قال شيئاً دون شيء، هنا لم يحدد  -عز وجل -اهللا  
هـذا  وليـه،  إعلى إطالقه، فال يقيد إال بدليل يجب الرجوع        األصل بقاء المطلق    وبهذا وأطلق،   

  .أصل وقاعدة معروفة
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مطهرة من الحيض مثالً، واألصـل   :لاما قفحذف فيه المتعلق،   }َأزواج مطَهرةٌ {: قولهوكذلك  
أزواج مطهرة من كـل دنـس    : فهنا يقال ما حذف منه المتعلق أن يحمل على أعم معانيه،          في  

 أو  بـذاءة اللـسان،   مـن  هي ليست كنساء الدنيا تسمع منها ما يؤذي ويجرح       حسي ومعنوي، ف  
  . والقيل والقال، وكثرة الكالم، كما هو الشائع عند كثير من النساء في الدنياالكذب

صرت طرفها فال يمتـد     وهي مطهرة أيضاً في نظرها فال تنظر وتتطلع إلى غير الزوج، قد ق            
 فـي   نبخالف م فهي ال ترى أكمل من هذا الزوج،         غيره،    وال تتطلع نفسها إلى    إلى أحد سواه  

ك ترى من هو أجمل من زوجها ومـن      فهي ال ش   ، بالنظر إلى الشاشة   يتالدنيا ال سيما من ابتل    
 فيا تـرى    ، أذكى وأعقل وأعظم قواماً واكتماالً في الجمال والهيئة والعلم والمرتبة والمكانة           هو

  !؟كيف تنظر إلى زوجها مع هذه المقارنات

يكفي ما ذكره بعـض أهـل       والحسية،  من األقذار واألدناس    أيضاً ً مطهرة   الزوجة في الجنة  و
هـو أشـرف     هـذا الـرأس   مع أن  ، والقذر  خمسة منافذ لألذى    فيه أن الرأس لوحده  من  العلم  

 بالنجاسـة،   ئ فما بالك بأشياء أخرى، فهو وإن استمتع بها فإنما يستمتع بجسد قد عب             ،األعضاء
اب مع هذا لوال ما يغشى اإلنسان من الحجاب الذي تفرضه عليه الشهوة، التـي               وأي لذة تستط  

، وإال فاألذى والقذر ال يفارقها بحال من األحوال، ولذلك يشمل الحـيض والنفـاس               هركبت في 
   كل ذلك مما يستقذر وينفر منه الطبع، وأقل ذلك أنها لو لـم تمتـشط               وعرف،  وغير ذلك مما ي

لما استطاع أي يقترب منها، فاألذى موجود فـي نـساء            اغتسال    بقيت دون  صارت شعثة ولو  
كره رائحته، وإنما رشحهم المسك وليس لها أي لـون          الدنيا، بينما نساء الجنة ليس لها عرق تُ       

  .}َأزواج مطَهرةٌ{ :، ولذلك قال سبحانه فهي في غاية النـزاهة والطهارة،من األذى

 هذا هو تمام السعادة، فإنهم مع هـذا   ]سورة البقـرة  ) ٢٥([ }اِلدونوهم ِفيها خَ  { :وقوله تعالى "
فال آخر له وال انقضاء بل في نعيم سرمدي أبدي          ،  النعيم في مقام أمين من الموت واالنقطاع      

  ". إنه جواد كريم بر رحيم،ول أن يحشرنا في زمرتهمئعلى الدوام، واهللا المس

؛ ألن اإلنسان مهما عظمـت لذاتـه فإنـه          اية المناسبة في غ  }وهم ِفيها خَاِلدون  { هذا التعقيب 
ينغصها ويكدرها الموت، وإذا كان في حال اللذة واجتماع األحباب فإنه يتذكر المفارقـة، وإذا               

  .كان يعيش في أعظم نعيم للدنيا، فإنه يتنغص إذا تذكر أنه يفارقه

  هو الموت لـيس كـالموت شـيء       
  

ـ           والفقيـرا  ىنغص المـوت ذا الغن
  

 ، أنه سيفارق هذا القصر المشيد، وهـذا النعـيم         فإذا تذكر الغني وهو في كامل لذاته وشهواته       
ير، فإنه يتكدر ويتنغص؛ ألنه سيستلب في أي لحظة وال يدري متـى يكـون       ثوهذا الفراش الو  

  .ذلك
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وأنـه  أحبته من بنيه وزوجاته وخدمه وقراباته لن يدوم،         مع  هذا االجتماع    أن    المرء وإذا تذكر 
 يرى  بعد أن  وقد يكون    ، أولهم  هو يأتي اليوم الذي يستلبون فيه الواحد بعد الواحد، وقد يكون         س

  . اإلنسان لذتهعلى هذاأحبته يؤخذون ويتجرع حسراتهم، فال شك أن هذا أعظم ما يكدر 

 فيهـا   نرزقوي  وأنهم  جنات تجري من تحتها األنهار،      بأنه  نعيمهم  اهللا وصففقد  هل الجنة   أما أ 
 هـم  بـل أنهم سيفارقون هذا النعيم،  ال يتكدرون الستشعار نعيملهذا ا هم بعد    ثم تكرراً،رزقاً م 

، ويرفـع  مقيمون فيه أبداً فال يزولون عنه وال يزول عنهم، وهذا يبعث الطمأنينة في نفوسـهم              
  .أسباب الكدر التي يعانيها أهل الدنيا

يكون له مجموعة من األبنـاء ومـع         الوالد، ف ابتداء في طلب معائشهم    يفترقونأهل الدنيا   تجد  
،  يطلب لقمة العيش ويعـاني أسـبابه    كل ولد في بلد     ال يتنعم بمجاورتهم والعيش معهم بل      ذلك

له أن يكـون أبنـاؤه حاضـرين عنـده ال           بينما النادر من الناس من يعيش مع أبنائه ويتحقق          
وبِنـين  { :تعـالى  قولـه   هو أحد األقوال المشهورة في كما،يحتاجون للبعد عنه بسبب قلة اليد  

  .-واهللا أعلم-  هو أرجحهاو، ]سورة المدثر) ١٣-١١([ }شُهودا

 شذر مذر، كل يطلب لقمة       أبناؤه  يتفرق مقارنة بمن  فأي نعيم أعظم من هذا بالنسبة لهذا األب         

  .؟العيش ويعاني أسبابه

ستَحِيي َأن يضِرب مثَالً ما بعوضةً      ِإن اللَّه الَ ي   { :أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم      
                 اداذَا َأرم قُولُونواْ فَيكَفَر ا الَِّذينَأمو ِهمبقُّ ِمن رالْح َأنَّه ونلَمعنُواْ فَيآم ا الَِّذينا فََأمقَها فَوفَم

الَِّذين ينقُضون عهد * ِثيراً وما يِضلُّ ِبِه ِإالَّ الْفَاِسِقين اللَّه ِبهذَا مثَالً يِضلُّ ِبِه كَِثيراً ويهِدي ِبِه كَ        
                   ـمه ِض ُأولَِئـكِفـي اَألر ونفِْسديَل ووصِبِه َأن ي اللَّه را َأمم ونقْطَعيِد ِميثَاِقِه وعاللَِّه ِمن ب

ونسورة البقرة) ٢٧-٢٦([ }الْخَاِسر[. 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 )١٥(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير 

   السبت بن عثمانخالد/ الشيخ

  

  . وصحبة أجمعينلم وبارك على نبينا محمد وعلى آلهاهللا وس وصلى ،لحمد هللا رب العالمينا

لَّها ثُم عرضهم علَى الْمالَِئكَِة وعلَّم آدم اَألسماء كُ{ : تعالى في تفسير قوله-رحمه اهللا تعالى-قال المفسر 
اِدِقينص ُؤالء ِإن كُنتُماء همتَنَا ِإنَّ* فَقَاَل َأنِبُئوِني ِبَأسلَّما علَنَا ِإالَّ م الَ ِعلْم انَكحبقَالُواْ سِكيمالْح ِليمَأنتَ الْع ك *

فَلَم آِئِهممم ِبَأسَأنِبْئه ما آدقَاَل ي لَمَأعِض واَألراِت واومالس بغَي لَمِإنِّي َأع َأقُل لَّكُم قَاَل َألَم آِئِهممِبَأس مَأها َأنب
وندا تُبمونتَكْتُم ا كُنتُممسورة البقرة) ٣٣-٣١([ } و[.  

"وهذا كان ، كل شيء دونهمختصه من علم أسماءافيه شرف آدم على المالئكة بما ر اهللا تعالى  ذكَهذا مقام 
 المقام وعدم علمهم بحكمة خلق  هذا وإنما قدم هذا الفصل على ذلك لمناسبة ما بين،بعد سجودهم له
 ؛ ولهذا ذكر اهللا هذا المقام عقيب هذا، فأخبرهم تعالى بأنه يعلم ماال يعلمون،لوا عن ذلكأالخليفة حين س

  .}وعلَّم آدم اَألسماء كُلَّها{:  فقال تعالىم في العلمهليبين لهم شرف آدم بما فضل به علي

ه األسماء قال هي هذ }وعلَّم آدم اَألسماء كُلَّها{ :-مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابنقال الضحاك عن 
حمار وأشباه ذلك من األمم  إنسان ودابة وسماء وأرض وسهل وبحر وخيل و،التي يتعارف بها الناس

  ".وغيرها

  :أما بعد ،ول اهللاوالصالة والسالم على رس، الحمد هللا ،اهللا الرحمن الرحيمبسم 

هذا مقام ذكر اهللا تعالى فيه شرف : -رحمه اهللا-يقول الحافظ ا بن كثير  }وعلَّم آدم اَألسماء كُلَّها{: هفقول
 ليس مختصاً -شاء اهللا أتي إنكما سي- وهذا العلم كما ذكر الحافظ ابن كثير ، يعني بالعلم،على المالئكة آدم

مه أسماء  وإنما علَّه،وأفعاله وأحكامه وشرعه وذاته وصفاته ئ وأسما-عز وجل-العلم باهللا  كبالعلوم الشرعية
كون من ي النافع يشرف به بشرط أن ال  أن العلملمعبهذا يو ، فكان ذلك تشريفاً له،المسميات من هذه كل شيء

  . النافعة بالعلومإلنسان يشرف، فا وإنما العلوم التي تنفع،الضارة كالسحر مثالً العلوم

   ولهذا قال اهللا ، فهذه الدواب والحيوانات تتفاضل بالعلمذه اآليات أيضاً،ه غيروويدل على ذلك هذه اآليات 

        }فَكُلُواْ ِمما َأمسكْن علَيكُم للّهوما علَّمتُم من الْجواِرِح مكَلِِّبين تُعلِّمونَهن ِمما علَّمكُم ا{ :-عز وجل-

 ما  لناحلي نهإومع ذلك إذا تعلمت ف اتمن أحط درجات الحيوان هي ال شكفهذه الكالب  ]سورة المائدة) ٤([
 وإن كان غير معلم فإنه ، ولو وجدناه ميتاًحل اًفإن كان معلمفصاده إذا عدا الكلب على الصيد بحيث  ،صادت
األدلة على شرف العلم  و-حل الصيد وحرمته- فانظر كيف أثر هذا التعليم في مثل هذه القضية ،ال يحل

 يشرف به  النافع إن العلم: ومن هنا يقال،لكن الشاهد هنا أن هذا العلم هو علم بأسماء األشياءكثيرة جداً، 
ن العلوم شرفه، وبالتالي فإعلم و ويتفاضل الناس في ذلك بحسب مرتبه ال،ولو كان من العلوم الدنيوية اإلنسان

ال يكون  -مثالً– بعلوم الطب المتعلقة بالحيوان فمن كان اشتغاله ،االعتبارمتفاضلة ويتفاضل فيها الناس بهذا 
طري بيالطبيب  ال،مشاهد عند الناس أمر هذاو ،في الشرف والمرتبة كالمشتغل بالعلوم المتعلقة بطب اإلنسان
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 -كما يقال-الذي يتخصص في األسنان أو في الجلدية ، فطب البشرياللوان ا أ وهكذ،ليس كالطبيب البشري

  .كالهما يعالج اإلنسان  مع أن، ال شك أن هذا أشرف من هذا، إذالقلبي ال يكون كالذي يتخصص ف

 وهكذادون ذلك، ه وصفاته ال شك أنه أشرف ممن يشتغل بعلوم غل بعلوم تتعلق باهللا وأسمائشتامن  ثم إن

  . وهو يتفاضل ويتفاوت، شريففالعلم

 فال ، كل شيء يعني من المسميات،"ختصه من علم أسماء كل شيء دونهمابما : " ابن كثيروقول الحافظ
وعلَّم { :يقول -عز وجل-اهللا ، فالتخصيصعلى هذا  ألنه ال يوجد دليل يقوم ؛بشيء دون شيء يختص ذلك

  ثم أكد ذلك، وذلك يفيد العموم)أل( عليه ت فأسماء جمع اسم ودخل،]سورة البقرة) ٣١([ }آدم اَألسماء كُلَّها

هذه األسماء ال :  ومن هنا يقال، كل األسماء: أي}اَألسماء كُلَّها{ : بقولهالعمومي  بما هو صريح فالعموم
   آدم إنها أسماء المالئكة وذرية: وقول من قال، إنها أسماء المالئكة:كقول من قالختص بشيء دون شيء ت

 ، فهذا قلم، وإنما ذلك يشمل أسماء المالئكة وأسماء ذرية آدم وأسماء األشياء األخرى-صلى اهللا عليه وسلم–
،  علمه األسماء كلها، فهوفرس وهكذا  وهذا، وهذه دابة جمل، وهذا كأس، وهذا إناء، وهذا ثوب،وهذا كتاب

  . دون شيء إال بدليل يجب الرجوع إليه وال يصح تخصيص ذلك بشيء، ظاهر القرآنهذا الذي يدل عليهو

 خص ذلك بأسماء المالئكة وأسماء -وهذا على غير عادته - اهللاهرحم-كبير المفسرين ابن جرير الطبري 

 واضحة على ة ولكن ظاهر القرآن يدل دالل،ال شك أن أقوال السلف مختلفة في هذا كثيراً، والذرية فقط
صلى اهللا عليه -حديث مرفوع ثابت صحيح عن النبي ال يوجد ، وليحتاج إلى دليفالتخصيص أما  و،العموم
طائفة من هذه اآلثار تدل دالله واضحة و آثار عن ابن عباس وغيره توجد ماذلك، وإنيخصص   -وسلم

 ،يئ وهذا س،هذا حسن:  مثلأوصاف األشياء منها والمكبر وألسماء جميعاً المصغرلصريحة على العموم 
  .، وعلى كل حال فإن ظاهر اللفظ أنه علمه جميع األسماءالخ.. قصير، وهذاوهذا طويل

  أوالًإخبارهي  ف-عز وجل- فيما ذكره اهللا  الحظ الترتيب،وهذا كان بعد سجودهم له:  ابن كثيريقول

سورة ) ٣٠([ }ِليفَةًوِإذْ قَاَل ربك ِللْمالَِئكَِة ِإنِّي جاِعٌل ِفي اَألرِض خَ{ :، قال تعالىالمالئكة بأنه سيخلق بشراًُ

  على هذاسرنا فإذا ،هذا هو ترتيب اآلياتف ، ثم بعد ذلك أمرهم بالسجود،األسماء هثم ذكر تعليم ]البقرة

 وقالوا ما ه بعد أن أخبرهم بخلقه علمهم شرف:، أي قبل األمر بالسجود كان إن تعليمه األسماء:قاليالترتيب س
 بعد ما :، أي ثم بعد ذلك أمرهم بالسجود له،الحكمة نعلهم وسؤالهم على استشكا فبين لهم شرفه جواباًقالوا، 

  . وأن اهللا كرمه عليهم ورفعه،منزلتهمكانه وتبين لهم 

أمرهم ه كان أوالً ثم رهم عن خلقاخبإن تعليمه وإ: هذا، فيقول  يرى غير- اهللاهرحم-الحافظ ابن كثير 
وِإذْ قَاَل موسى { :-تبارك وتعالى- فيكون ذلك كقوله ،ومكانته شرفه  بعد ذلك ثم بين، بعد ذلكبالسجود له

 ثم ، ثم ذكر بعد ذلك ما ذكر من سؤالهم وتوصيفها،]سورة البقرة) ٦٧([ }ِلقَوِمِه ِإن اللّه يْأمركُم َأن تَذْبحواْ بقَرةً
  .]سورة البقرة) ٧٣([} فَقُلْنَا اضِربوه ِببعِضها *ما كُنتُم تَكْتُمونوِإذْ قَتَلْتُم نَفْساً فَادارْأتُم ِفيها واللّه مخِْرج { :قال

أنه  وهذا ال شك ،أن يذبحوا بقرة -صلى اهللا عليه وسلم-مر موسى ألال شك أن قتلهم للنفس كان هو السبب 
: قوله نظرت إلى  وإن، الذي حقه التقديمخرؤبالم وهذا ما يسمونه ، وال يمكن أن يقال غير هذا،هو السبب
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نه هو أل إما ؛معنى ل بالشيء يبتدئ-عز وجل- ولكن اهللا ،التأخيرفهذا من المقدم الذي حقه  }وِإذْ قَاَل موسى{
  .المقصود أو األهم أو غير ذلك

م بالسجود أوالً ثم أمره، يعني أنه على كل حال ال يوجد في ظاهر اآليات ما يدل على أن ذلك كان أوالًو
 فيه  فال يدعى،ه وظاهره واألصل بقاء السياق القرآني على حال،ال يوجد ما يدل على هذاسماء، علمه األ

  .-عز وجل-والعلم عند اهللا  األصل جرياً مع الظاهر  هوهذا بدليل يجب الرجوع إليه، فقديم وتأخير إالت

وعلَّم آدم { : قولهصل هووالف ،ا قدم هذا الفصل على ذلكوإنم: قوله بعلى كل حال هذا مقصود ابن كثيرو
، يعني ]سورة البقرة) ٣٤([ }وِإذْ قُلْنَا ِللْمالَِئكَِة اسجدواْ آلدم{ : قولهقدمه على ]سورة البقرة) ٣١([ }اَألسماء كُلَّها

ي جاِعٌل ِفي اَألرِض وِإذْ قَاَل ربك ِللْمالَِئكَِة ِإنِّ{ : هو الترتيب الواقعي أنهابن كثيرى الذي ير الترتيب أن
وعلَّم آدم اَألسماء { ثم ،]سورة البقرة) ٣٤([ }وِإذْ قُلْنَا ِللْمالَِئكَِة اسجدواْ آلدم{ثم ، ]سورة البقرة) ٣٠([ }خَِليفَةً
  .]سورة البقرة) ٣١([ }كُلَّها

 ]سورة الحجر) ٢٩([ }فَِإذَا سويتُه ونَفَخْتُ ِفيِه ِمن روِحي فَقَعواْ لَه ساِجِدين{ : في اآلية األخرىيقول تعالى

عز - فمثالً اهللا ، ولكن تعقيب كل شيء بحسبه،يستفاد منهأن مكن  يهذاو ، تدل على التعقيب المباشر هناالفاء
هل بمجرد نزول المطر تسيل  ،]سورة الرعد) ١٧([}  ِبقَدِرهاَأنزَل ِمن السماء ماء فَسالَتْ َأوِديةٌ{ : يقول-وجل

  . وقت حتى يجتمع الماء إلى يحتاج أم أن ذلكاألودية

 ال ،]سورة الحـج) ٦٣([ }َألَم تَر َأن اللَّه َأنزَل ِمن السماء ماء فَتُصِبح الَْأرض مخْضرةً{ :كذلك في قوله تعالى
  . لتصبح مخضرة فترة إلى تحتاجأنها عليها بل ال بد مجرد نزول الماء بتكون األرض مخضرة

 ألنها تشتمل على عنصر النحاس فإذا نزل عليها ؛ جبال مكة المقصود بهانإ :لذلك قال من قال من المفسرين

 فَتُصِبح الَْأرض{ : وإنما الصحيح أن قوله،إطالقا هذا غير صحيح، والمطر صارت تميل إلى الخضرة

  .يحتاج إلى وقتال شك أنه هذا ، ويعني بالنبات }مخْضرةً

ثُم خَلَقْنَا النُّطْفَةَ علَقَةً فَخَلَقْنَا الْعلَقَةَ مضغَةً فَخَلَقْنَا الْمضغَةَ ِعظَاما فَكَسونَا الِْعظَام { :وكذلك في قول تعالى
تعقيب أن يتبين ومن هنا ،  ومرحلة بين مرحلةاربعين يومفهذا كله يحتاج إلى أ ،]سورة المؤمنون) ١٤([ }لَحما

 }فَِإذَا سويتُه ونَفَخْتُ ِفيِه ِمن روِحي فَقَعواْ لَه ساِجِدين{  بهذه اآليةدلقد يست،  وإن كان كل شيء بحسبه

   . تعالى والعلم عند اهللاهو التعقيب المباشر،الذي ،  المعنىعلى هذا، ]سورة الحجر) ٢٩([

 رضي اهللا-بن كليب عن سعيد بن معبد عن ابن عباس  حاتم وابن جرير من حديث عاصم أبيوروى ابن "

 نعم حتى : قال،ة والقدر علمه اسم الصحف: قال]سورة البقرة) ٣١([ }وعلَّم آدم اَألسماء كُلَّها{ :-ما عنهتعالى
  ".الفسوة والفسية

  . واهللا تعالى أعلم، علمهإال األشياء الصغيرة والكبيرة ن م أنه تعالى ما ترك شيئاً ابن عباسيقصد

رضي اهللا تعالى - كما قال ابن عباس وأفعالهاأسماء األشياء كلها ذواتها وصفاتها والصحيح أنه علمه "
  ".المصغر المكبر وحتى الفسوة والفسيه يعنى أسماء الذوات واألفعال :-ماعنه

وعلَّم {: فاهللا يقول، لكن الواقع أنه اسم، أن هذا فعل من األفعال عتبارا بهذا ،واألفعال المكبر والمصغر: قوله
ما يطلق على األفعال  كن من تأمل ونظر فإنلو داخل في هذا، فكل ما يصدق عليه اسم فهو، }آدم اَألسماء
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يمكن أن  و،نه فعلإ :ويمكن أن تقول،  صفةنهإ : أن تقول فالمشي يمكن،األسماء يمكن أن يدخل في حيز
   . سهلامر في هذ، واألالمعروفة التي ينتقل اإلنسان بهانه اسم لهذه الحركة إ :تقول

رضي اهللا تعالى -بن مالك عن أنس  هصحيحمن في كتاب التفسير اآلية وروى البخاري في تفسير هذه "
 حدثنا سعيد :ال حدثني يزيد بن زريع ق: وقال لي خليفة،قال: -صلى اهللا عليه وسلم- أن رسول اهللا -عنه

 يوم يجتمع المؤمنون((:  قال- وسلمهصلى علي- عن النبي -رضي اهللا تعالى عنه-نس أعن قتادة عن 
 وأسجد لك بيده اهللا ك أنت أبو الناس خلق: فيأتون آدم فيقولون، لو استشفعنا إلى ربنا: فيقولونالقيامة
  .))..لست هناكم:  فيقول،من مكاننا هذاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا افوعلمك أسماء كل شيء  مالئكته

  .))وعلمك أسماء كل شيء(( :هالشاهد من الحديث قول

 يأتونه ف، األرضأهلبعثه اهللا إلى نه أول رسول  فإاً نوحتوا، ائ فيستحيويذكر ذنبه لست هناكم :فيقول((

ل الرحمن فيأتونه  خليتواائ : فيقول فيستحيي،ليس له به علم  ماهلست هناكم ويذكر سؤاله رب: فيقول
 فيذكر قتل ، لست هناكم: كلمه اهللا وأعطاه التوراة فيقولاًتوا موسى عبدائ:  فيقول، لست هناكم:فيقول

 فيأتونه ،ه اهللا وروحةتوا عيسى عبد اهللا ورسوله وكلمائ :النفس بغير النفس فيستحي من ربه فيقول
فأنطلق حتى أستأذن على  فيأتوني ، ذنبه وما تأخرتوا محمداً عبداً غفر له ما تقدم منئا لست هناكم :فيقول

 وقل  ارفع رأسك وسل تعطه: ثم يقال،ما شاء اهللات ساجداً فيدعني ع فإذا رأيت ربي وق، ليربي فيأذن
 ثم أعود ، ثم أشفع فيحد لي حداً فأدخلهم الجنةه، بتحميد يعلمنيه فأرفع رأسي فأحمد، واشفع تشفع،يسمع
 ما : ثم أعود الثالثة ثم أعود الرابعة فأقول، أشفع فيحد لي حداً فأدخلهم الجنةثم لهفإذا رأيت ربي مث ،إليه

  .)١()) الخلوده من حبسه القرآن ووجب عليبقي في النار إال

عليه الصالة - قوله ه ها هنا والمقصود منهيرادإ ووجه ، هذا الحديث مسلم والنسائي وابن ماجهىوروقد 
 أنت أبو الناس خلقك اهللا بيده وأسجد لك مالئكته وعلمك أسماء كل :ولون فيقأتون آدميف((: -والسالم
) ٣١([ }ثُم عرضهم علَى الْمالَِئكَِة{ : ولهذا قال، فدل هذا على أنه علمه أسماء جميع المخلوقات))شيء

ماء على ض تلك األس ثم عر:يعنى المسميات كما قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ]سورة البقرة
أنبئوني  :ومعنى ذلك فقال ،]سورة البقرة) ٣١([ }ِإن كُنتُم صاِدِقين َأنِبُئوِني ِبَأسماء هُؤالء{ :المالئكة فقال

سورة ) ٣٠([ }َأتَجعُل ِفيها من يفِْسد ِفيها ويسِفك الدماء{ :بأسماء من عرضته عليكم أيها المالئكة القائلون

  . فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك،امنَّا أم نمن غير ]البقرة

}اِدِقينص كُنْتُم يإن: لكميفي ق ]سورة البقرة) ٢٣([ }ِإن  تي في األرض من غيركم عصاني فجعلت خليإن
فإذا ،  وإن جعلتكم فيها أطعتموني واتبعتم أمري بالتعظيم لي والتقديس،سفكوا الدماءوذريته وأفسدوا و

كم وأنتم تشاهدونهم فأنتم بما هو غير موجود من األمور يالء الذين عرضت علكنتم ال تعلمون أسماء هؤ
  ".الكائنة التي لم توجد أحرى أن تكونوا غير عالمين

                                                

أدني أهل الجنة :   باب-ن إليماا:  في كتابومسلم) ٢٤٠١ص  / ٥ج ) (٦١٩٧(صفة الجنة والنار :  باب-الرقاق : أخرجه البخاري في كتاب - 1
  ).١٨٠ص  / ١ج ) (١٩٣(منزلة فيها 
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 ]سورة البقرة) ٣١([ }َأنِبُئوِني ِبَأسماء هُؤالء ِإن كُنتُم صاِدِقين{ : تعالىقوله في  -رحمه اهللا-ما ذكره ابن كثير 

  . لكثير من التكلفات والمحامل البعيدة التي ذكرها بعض المفسرين هناة وال حاج، تفسيرههو أحسن ما قيل في

 َأتَجعُل ِفيها من يفِْسد{ :في ما قلتمإن كنتم صادقين : ، أيهعلى ظاهر هو }ِإن كُنتُم صاِدِقين{: وقوله تعالى

  .]سورة البقرة) ٣٠([ }ح ِبحمِدك ونُقَدس لَكسبِفيها من يفِْسد ِفيها ويسِفك الدماء ونَحن نُ

 فنحن الذين نسبح ، أم مناكون من غيرنايسالخليفة هل  : أنهم قالوا يعني،من غيرنا أم منا: هقولالمراد من و
  ؟بحمدك ونقدس لك

 ،ة وبين صالح البشر ال طائل تحتها وهي التفضيل بين المالئكمسألة عن ةهذا المقام يتكلم فيه المفسرون عادو
وبعضهم أفرد  ،ه على قولةما يظنه أدلذكر  ي وكٌل،ويطيلون ويتكلمون المالئكة، ممن هو أفضل األنبياء أو

 ولم ،يترتب عليها عمل ال المسألةهذه  والحقيقة أن ،في كتب العقيدة أيضاًهذا  ويذكرون ،لذلك رسالة خاصة
 ،لعلممن اوإنما المقصود ه، تالي فإن االشتغال بها ال طائل تحتال عنها وب-عز وجل-هللا ا ايسألن نكلف بها ولن

  فال يتشاغل،عمل أو اعتقاد صحيح وينبني عليه -عز وجل-ينفعه ويقربه إلى اهللا ما هو أن يتعلم اإلنسان 

  .-رحمهم اهللا-من المفسرين  تكلم عليها من تكلم إن في مثل هذه األمور والمرء

هذا تقديس وتنزيه من  ،]سورة البقرة) ٣٢([ } ِعلْم لَنَا ِإالَّ ما علَّمتَنَا ِإنَّك َأنتَ الْعِليم الْحِكيمقَالُواْ سبحانَك الَ{"
 ما علمهم اهللا تعالى اً إالئ، وأن يعلموا شي بما شاء من علمه إالأن يحيط أحد بشيء المالئكة هللا تعالى

 أي العليم بكل شيء الحكيم في خلقك ،}ا ِإالَّ ما علَّمتَنَا ِإنَّك َأنتَ الْعِليم الْحِكيمسبحانَك الَ ِعلْم لَنَ{ :ولهذا قالوا
  ". لك الحكمة في ذلك والعدل التام،ء وفي تعليمك من تشاء ومنعك من تشا،وأمرك
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 )١٦(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  : أما بعد وعلى آله وصحبه أجمعين،، األمين والصالة والسالم على رسول اهللا، رب العالمينالحمد هللا

 هل كان ذلك بعد ،سماء كلها األ-صلى اهللا عليه وسلم- آلدم -عز وجل-تعليم اهللا مسألة ما يتعلق ب ففي
 من كتب التفسير فرأيت كثيراً جملة رت فيظنفقد  -عز وجل- اهللا ه حينما خلقهسجود المالئكة أو كان قبل

سماء  وعلمه األ، خلق آدم، ويفسر كأنه يرى أن األمر على هذا الترتيب، بالقضية وال يقف عندهاهمنها ال ينو
 يفسرونه على لكن و، ال يصرحون بهذا، فهمثم أمرهم بالسجود بعد ذلك ،خليفة وأخبر المالئكة أنه سيجعله

ولم أتتبع   وبعضهم صرح برأيه في ذلك،أنهم ال يرون أن المسألة فيها تقديم وتأخيرب مما يشعر ،هذا الترتيب
  . ولكن هذه جمله منها،كل التفاسير

هم بأسماء وعلمهم بألما أن" :]سورة البقرة) ٣٤([ } اسجدواْ آلدموِإذْ قُلْنَا ِللْمالَِئكَِة{ : يقوليهذا مثالً تفسير القاسم
عما قالوا اً  بفضله واعتذاراً له واعترافاً تعظيم،ما لم يعلموا أمرهم بالسجود له على وجه التحية والتكرمة

يب الوارد  فيكون على نفس الترت،صريح في أن األمر بالسجود كان بعد أن علمه األسماء هذا الكالمف، "فيه
  .في القرآن

 }وعلَّم آدم اَألسماء كُلَّها{ :يقول -وهو عبارة عن اختصار للبغوي مع بعض الزيادات-وهذا تفسير الخازن 

 ،الخ... علمه أسماء األشياء كلها وذلك أن المالئكة قالواه ولما خلق اهللا آدم وتم خلق:يقول ]سورة البقرة) ٣١([
َأتَجعُل { : علمه أسماء األشياء وذلك أن المالئكة لما قالوا-عز وجل-ه اهللا فلما خلق:  يقوللبغويوا

  .الخ...}ِفيها

  ..األشياء وتم خلقه علمهخلق اهللا آدم   لما: عبارة البغوي حيث قالح منر أصالخازن زاد عبارةف

قبل إنه  :]سورة الحجر) ٢٨([ }شَراِإنِّي خَاِلقٌ ب{ : قوله تعالى فيألن هناك من يقولفهو زاد هذه الزيادة قصداً؛ 
جعل فيه القوة التي تمكنه من معرفة هذه :  أسماء األشياء أيعلمهإن معنى : قالواو ،أخبرهم بخلقة أن يخلقه

  . هذا القولرديشير هنا إلى   كله بناء على عقائد فاسدة عندهم فهو القولوهذا، األشياء حينما أراد خلقه

 بدليل - عليه السالم- آدم ه اهللا تعالى خلقياألمر بالسجود حصل قبل أن يسو: لالتفسير الكبير يقووفي  
سورة ) ٧٢- ٧١([ }فَِإذَا سويتُه ونَفَخْتُ ِفيِه ِمن روِحي فَقَعوا لَه ساِجِدين *ِإنِّي خَاِلقٌ بشَرا ِمن ِطيٍن{ :قوله

  .]ص

 : قوله ألن الفاء في؛ار مسجود المالئكةصار حياً صلما  -عليه السالم-ظاهر هذه اآلية يدل على أنه و :يقول

 وعلى هذا التقدير يكون تعليم األسماء ومناظرته مع المالئكة في ذلك ، للتعقيب]سورة الحجر) ٢٩([ }فَقَعواْ{
: أي ]سورة الحجر) ٢٩([ }فَقَعواْ لَه ساِجِدين{ :وهذا بناء على قوله، حصل بعد أن صار مسجود المالئكة

 هذه لكن ،على كل حال له عبارات وكالم طويل، وهذه للتعقيب المباشرفالفاء  ،مجرد نفخ الروح بمباشرة
  .الخالصة
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 شروع ]سورة البقرة) ٣١([ }وعلَّم آدم اَألسماء كُلَّها{ :، حيث يقولبي السعودأ تفسير ه جمل مما جاء فيوهذ

 اً لمضمونه وتفسيراًتحقيق }ِإنِّي َأعلَم ما الَ تَعلَمون{: وله قيعني– جرى بعد الجواب اإلجمالي في تفصيل ما
سورة ) ٣٠([ }وِإذْ قَاَل ربك ِللْمالَِئكَِة ِإنِّي جاِعٌل ِفي اَألرِض خَِليفَةً{ يعني- وهو عطف على قال ،إلبهامه

قَالُواْ {، }قَاَل ربك ِللْمالَِئكَِة وِإذْ{: أي– لة من المقاو على أن ما مرهالتعليم يدل بظاهر  بحكايةواالبتداء ،]البقرة
من آدم بعد نفخ - بمحضر منه -عليه السالم-خلقه  إنما جرت بعد ، المحكية-}قَاَل ِإنِّي َأعلَم{ }َأتَجعُل ِفيها

ي جاعل إياه  إن: بأن قيل إثر نفخ الروح فيه-عليه السالم- وهو األنسب بوقوف المالئكة على أحواله -الروح
  . الخ...باسمه -عليه السالم-راده إي و، فقيل ما قيل كما أشير إليه،خليفة

 فالذي يقتضيه التحقيق :يقولقوال فاأل بين يجمع  أن ويحاولواالحتماالتيذكر األقوال  وفي موضع آخر
 ،السر المخزونالكتاب المكنون والتفحص عن ما فيه من  ويستدعيه النظر األنيق بعد التصفح في مستودعات

 -عليه السالم- إنما ترتب على األمر التنجيزي المتفرع على ظهور فضله -عليه السالم-أن سجودهم له 

  .المبني على المحاورة المسبوقة

قَالُواْ َأتَجعُل { ، وتعقيب المباشرالفاء للتعنى أن ي،  ترتيب هذه األمور أن يحل اإلشكال الوارد فيدأراهو هنا 
، فكيف الترتيب بين هذه األمور أو كيف يكون ذلك  آدم بعد أن خلقكانكل ذلك الخ، ..} يفِْسد ِفيهاِفيها من

  ؟هالتحاور بهذه الصيغة بعد أن خلق
أنه بمعنى  -صلى اهللا عليه وسلم-ن األمر التنجيزي المتفرع عن بيان فضل آدم إ: يقول جواباً عن هذا

 علمه األسماء  وفضله، بأن-صلى اهللا عليه وسلم– يان منزلة آدم هذا األمر بنعأمرهم بالسجود ويتفرع 

  .كلها

ِإذْ قَاَل { :قوله تعالىمن   صما في سورة  والذي يحسم مادة االشتباه أن:عبارات أخرى يقول في بعضهاوله 
سورة ) ٦٩([} ِإذْ يخْتَِصمون{ :لىقوله تعا من بدٌل خال] سورة ص) ٧١([ }ربك ِللْملَاِئكَِة ِإنِّي خَاِلقٌ بشَرا ِمن ِطيٍن

  .الخ.. .]سورة ص) ٦٩([ }ما كَان ِلي ِمن ِعلٍْمَ} : من قوله تعالىقبله فيما ]ص

 بأسمائهم همأأنبلما  ]سورة البقرة) ٣٤([ }وِإذْ قُلْنَا ِللْمالَِئكَِة اسجدواْ آلدم{ :يقول  للبيضاويوهذا أنوار التنزيل

 أمرهم به : وقيل، بفضله وأداء لحقه واعتذارا عما قالوا فيهاًاعتراف وا أمرهم بالسجود لهملم يعل مهم ماوعل
 ]سورة الحجر) ٢٩([} فَِإذَا سويتُه ونَفَخْتُ ِفيِه ِمن روِحي فَقَعواْ لَه ساِجِدين{ :؛ لقوله تعالىقبل أن يسوى خلقه

  . لفضله لهم وإظهاراًامتحاناً

بر وِإذْ قُلْنَا ِللْمالَِئكَِة اسجدواْ آلدم فَسجدواْ ِإالَّ ِإبِليس َأبى واستَكْ{ :بن عاشور يقوللتنوير الوهذا التحرير وا
الْكَاِفِرين ِمن كَانِض خَِليفَةً{ :عطف على جملة }واِعٌل ِفي اَألرالَِئكَِة ِإنِّي جِللْم كبِإذْ قَاَل رسورة ) ٣٠([ }و

وإعادة إذ بعد حرف العطف المغنى عن إعادة ظرف تنبيه على أن  ، القصة على القصةفُ عطْ: يقول،]قرةالب
  .يؤذن باالستقالل واالهتمام أسلوب على فجاءت بهذه القصة العجيبة ة متميزا ألنه؛الجملة مقصودة بذاتها

 لم يعلموه وذلك ما اقتضاه لم ما إذ ع؛ ألجل ظهور مزيته عليهمما كان إال  فإن أمرهم بالسجود آلدم:يقول

 بعده من أطوار  من خلق السماوات واألرض وما طرأابتداءهذه القصص بعضها بعد بعض ذكر ترتيب 
  .الخ... وبين السماءاأصول العامرين األرض وما بينه



 ٣

  .-معليه الصالة والسال-ن األمر بالسجود بعد ما بان لهم فضل آدم إن هذا الترتيب مقصود وإ: هو يقولف

فَِإذَا سويتُه ونَفَخْتُ ِفيِه ِمن روِحي * ِإنِّي خَاِلقٌ بشَرا من صلْصاٍل من حمٍإ مسنُوٍن{ : قوله تعالىثم تكلم على
اِجِدينس واْ لَهألن تلك حكت القصة بإجمال فطوت أنباءها طياً جاء تبيينه :  يقول،]سورة الحجر) ٢٩- ٢٨([ }فَقَع

 تكرر منها في آيات أخرى وأوضحها آية البقرة القتضاء اآلية السابقة أن فضيلة آدم لم تظهر للمالئكة في ما
ين بيان ما يكشف إال بعد تعليمه األسماء وعرضها عليهم وعجزهم عن اإلنباء بها وأنهم كانوا فبل ذلك مترقب

  .يم آدمكالم واضح وصريح في أن السجود كان بعد تعلوهذا ، الخ...ظنهم بآدم

وِإذْ قُلْنَا { :مع قوله ]سورة الحجر) ٢٩([ }فَقَعواْ لَه ساِجِدين{ : في قوله تعالىعندهمل حال فاإلشكال كعلى و
 فاهللا أخبرهم عن خلقه أوالً أنه سيخلقه وأنه إذا سواه ونفخ ،]سورة البقرة) ٣٤([ }ِللْمالَِئكَِة اسجدواْ آلدم فَسجدواْ

  . فعليهم أن يسجدوا لههفيه من روح

 مثلنا بقوله  كما، كل شيء بحسبه ليس على إطالقه بل ذلكلكن و، إن الفاء تدل على التعقيب المباشر:وقلنا
َألَم تَر َأن اللَّه َأنزَل ِمن { : وقوله،]سورة الرعد) ١٧([ }َأنزَل ِمن السماء ماء فَسالَتْ َأوِديةٌ ِبقَدِرها{ :تعالى

سورة ) ١٤([ }خَلَقْنَا الْمضغَةَ ِعظَامافَ{ :كقوله و،]سورة الحـج) ٦٣([ }السماء ماء فَتُصِبح الَْأرض مخْضرةً

 والمسألة ، جداًة واألمثلة على هذا كثير، فهي في كل شيء بحسبه،هذا يحتاج إلى وقتمعلوم أن  و]المؤمنون

  يجب وال يدعى فيه تقديم وتأخير من غير دليله،على حاله وظاهر  األصل بقاء السياق القرآنيلكن ،تحتمل

  .لرجوع إليها

 وغيره يتكلمون ، أكثر من أربعين فائدة-عليه الصالة والسالم- استخرج من قصه آدم -رحمه اهللا-ابن القيم 
ما يحتاج ليست مو ،مع أن المسألة ال يترتب عليها عمل أصالً ال، و في اللغة وهل اللغات توقيفية أمسائل عن

ا  وكذلك لم، والقياس على اللغاتاالشتقاق ا، وكذ؟ األسماء من ما الذي علمه، ومثل ذلكإليه وليس لها أثر
، وهي ؟ الوأكن التكليف بما ال يطاق مهل ي، وهم ال يعرفونهااألشياء هل  ذهأمرهم أن يخبروه عن أسماء ه

   . تفسير هذه اآليات عندعلهم مرت، فجاء بها المتكلمونة  جدليةمسألة أصولي

قَاَل يا آدم َأنِبْئهم ِبَأسمآِئِهم فَلَما َأنبَأهم ِبَأسمآِئِهم قَاَل َألَم َأقُل لَّكُم ِإنِّي {: قال المفسر في تفسير قوله تعالى
 :قال زيد ابن أسلم" ،]سورة البقرة) ٣٣([ }تُمونَأعلَم غَيب السماواِت واَألرِض وَأعلَم ما تُبدون وما كُنتُم تَكْ

   ". أنت جبرائيل أنت ميكائيل أنت إسرافيل حتى عدد األسماء كلها حتى بلغ الغراب:قال

}آِئِهممم ِبَأسَأنِبْئه ما آد{ ]سورة البقرة) ٣٣([ }قَاَل يلَى الْمع مهضرع ا ثُماء كُلَّهماَألس مآد لَّمع٣١([ }الَِئكَِةو (

اء، وذلك لدخول  األسمةمن جههذا للعموم صريح } وعلَّم آدم اَألسماء كُلَّها{ ،العباراتتأمل في  ]سورة البقرة
  ).كل(وكذلك للتأكيد بـ) أل(

  .عرضها:  فيقالغير العقالءأما ل و،هذه تستعمل للعقالءعرضهم  ،}ثُم عرضهم{ :قوله

}هضرع ثُماِدِقينص ُؤالء ِإن كُنتُماء همالَِئكَِة فَقَاَل َأنِبُئوِني ِبَأسلَى الْمع ؟ المسمياتأم األسماءعرض   فهو}م  
عرض األسماء، :  وبعضهم يقول،عرض األسماء والمسميات :وبعضهم يقول عرض المسميات، الظاهر أنه

 مع أن  فكيف عبر بما يصلح للعقالء،وهذا للعقالء }عرضهم{ : ألنه قال؛أن يكون عرض األسماء يبعد لكن
  ؟ العقالء ليست من مثالًالغرابوالكأس القصعة و



 ٤

، كذلك عرضهم للبيع :، وال تقول زيد عرضها للبيع:تقول عرضت للبيع مثالً فإنك سيارات إذا كان لديك أنت
  .التي تستعمل للعقالء من الصيغ  عرضهمألن؛ لبيععرضهم ل: ال تقولعرضها للبيع و: البيوت، تقول

ن المقصود المالئكة إ :ه ومن قال بقول-رحمه اهللا- ابن جرير الطبري المفسرينالذي ألجاً كبير هو هذا و
 لذلك قالوا ،)الهاء ثم الميم( وهو  الضمير الذي يصلح للعقالء  معها عرضهم استعمللفضة ألن ؛وذرية آدم

  .لبشر فهي أسماء المالئكة وأسماء البشرالذي يوصف بأنه يعقل أو يعلم هم المالئكة وا

 ولذلك تجدهم ، هذاه لم يردن؛ ألهذامن العلماء في التعبير عن المالئكة بلفظة يعقل والعقالء عندهم تحرز 
 فهم موصوفون ، على أساس أنه يدخل فيه المالئكة ذلكيقولون، و للعالم)من( و، لغير العالم)ما( إن :يقولون
  . للعالم)من( لغير العالم و)ما: ( فيقولون،صفون بالعلم وبالعقلم موفهالبشر أما وبالعلم 

 من يوصفون بالعلم وال يوصف به الغراب  مع استعملاألسلوبهذا  :}عرضهم{ لفظة  عنابن جرير يقول
 وقد أشار إليه ، وال يخفى على كبير المفسرين،هذا واضح جداً  والجواب عن،والبعير والقصعة وما إلى ذلك

راك إما الشت للعقالء من الضمائر والصيغ لسبب، وهو بما يصلح يستعمل كثيراً التعبير وهو أن ذلكه،ورد 

 أو االستعماالتفي بعض   العقالء أكثر مثالً ألن أو راعى األكثر أحياناً،فالعقالء معهم فيكون راعى األشر
 }والشَّمس والْقَمر رَأيتُهم ِلي ساِجِدين{ :مثل ، أخر كأن يكون نزل غير العقالء منزلة العقالءأنه أراد أمراً

ألنها فعلت   لماذا؟؛}ساِجِدين{ : وقال}رَأيتُهم{ : قاله، لكنساجدةلي   رأيتها:ولاألصل أن يق ]سورة يوسف) ٤([
  . العقالءة من أفعال العقالء وهو السجود فنزلها منزلالفع

ألها أرجل : األصل أن يقال، فاألصنام : أي]سورة األعراف) ١٩٥([ }يمشُون ِبهاَألَهم َأرجٌل { :وقال تعالى
تدبر أمر  بل آلهة عقالء جعلوها آلهة، وليس فقط ألنهمالخ؛ ...}يمشُون{ و}َألَهم{ : قالماذا للكن، تمشي بها

  . وهذا كثير في القرآن،جرى الخطاب بحسب اعتقادهملذلك  ف،العالم

 أو من باب مراعاة ، من باب التغليب]سورة البقرة) ٣١([ }وعلَّم آدم اَألسماء كُلَّها ثُم عرضهم{ :قوله :إذن
  . والبشر المالئكة وهمفاألشر

 َأنِبُئوِني ِبَأسماء هُؤالء{ فسألهم عنهايعني عرض المسميات  ]سورة البقرة) ٣١([ }فَقَاَل َأنِبُئوِني ِبَأسماء هُؤالء{

اِدِقينص سورة البقرة) ٣١([ }ِإن كُنتُم[.   

 وروي ، اسم الحمامة والغراب واسم كل شيء: قال}قَاَل يا آدم َأنِبْئهم ِبَأسمآِئِهم{ :وقال مجاهد في قول اهللا"
 -عليهم السالم-على المالئكة  -عليه السالم- فلما ظهر آدم ،عن سعيد بن جبير والحسن وقتادة نحو ذلك

َألَم َأقُل لَّكُم ِإنِّي َأعلَم غَيب { :قال اهللا تعالى للمالئكة مه اهللا تعالى من أسماء األشياءسرده ما علَّفي 
ونتَكْتُم ا كُنتُممو وندا تُبم لَمَأعِض واَألراِت واومأي ألم أتقدم إليكم أني أعلم :]سورة البقرة) ٣٣([ }الس 

  وكما قال،]سورة طـه) ٧([} وِإن تَجهر ِبالْقَوِل فَِإنَّه يعلَم السر وَأخْفَى{ :ي كما قال تعالىالغيب الظاهر والخف

َألَّا يسجدوا ِللَِّه الَِّذي يخِْرج الْخَبء ِفي السماواِت {: -عليه السالم-عن الهدد أنه قال لسليمان  إخباراً
  .]سورة النمل) ٢٦-٢٥([ }اللَّه لَا ِإلَه ِإلَّا هو رب الْعرِش الْعِظيِم* تُخْفُون وما تُعِلنُونوالَْأرِض ويعلَم ما 



 ٥

- فروى الضحاك عن ابن عباس ،غير ما ذكرناه }وَأعلَم ما تُبدون وما كُنتُم تَكْتُمون{ :وقيل في قوله تعالى

 أعلم السر كما أعلم العالنية يعني :يقول:  قال،} ما تُبدون وما كُنتُم تَكْتُمونوَأعلَم{ -مارضي اهللا تعالى عنه
  .واالغترارما كتم إبليس في نفسه من الكبر 

 :قولهم الذي أبدوه فكان ،}وَأعلَم ما تُبدون وما كُنتُم تَكْتُمون{ ،وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن انس

 لن يخلق : بينهم هو قولهمهوكان الذي كتمو ]سورة البقرة) ٣٠([ }ِفيها من يفِْسد ِفيها ويسِفك الدماءَأتَجعُل {
   ". فعرفوا أن اهللا فضل عليهم آدم في العلم والكرم،ا نحن أعلم منه وأكرمكن ال إربنا خلقاً

قَالُواْ * لْمالَِئكَِة فَقَاَل َأنِبُئوِني ِبَأسماء هُؤالء ِإن كُنتُم صاِدِقينوعلَّم آدم اَألسماء كُلَّها ثُم عرضهم علَى ا{
ِإنَّك َأنتَ  الَ ِعلْم لَنَا ِإالَّ ما علَّمتَنَا{ ،نزهكن:  أي،]سورة البقرة) ٣٢-٣١([ }سبحانَك الَ ِعلْم لَنَا ِإالَّ ما علَّمتَنَا

ِكيمالْح ِليمعز وجل-ضوا األمر إلى اهللا  فو:}الْع-.  

}آِئِهممِبَأس مَأها َأنبفَلَم آِئِهممم ِبَأسَأنِبْئه ما آدَأقُل { ،يعني بأسماء المسميات ]سورة البقرة) ٣٣([ }قَاَل ي قَاَل َألَم
مو وندا تُبم لَمَأعِض واَألراِت واومالس بغَي لَمِإنِّي َأع لَّكُمونتَكْتُم سورة البقرة) ٣٣([ }ا كُنتُم[.  

}وندا تُبم لَمَأعاء { :ذلك  ومن،في أي شأنوما تظهرون كل : أي }ومالد ِفكسيا وِفيه فِْسدن يا مُل ِفيهعَأتَج
لَك سنُقَدو ِدكمِبح حبنُس ننَحعامةآليةوا ،هذا مما أظهروهف ،]سورة البقرة) ٣٠([ }و .  

}ونتَكْتُم ا كُنتُممفقد يكون ، وكل ما تنطوي عليه النفوس ويتلجلج فيها فإن اهللا يعلمه، كل ما كتموه: أي}و   

 أو غير ذلك مما يقع ، وأن هذا المخلوق لن يكون أفضل منهم،مما كتموا أنهم استشعروا أنهم أفضل من آدم
- للتنحل والتكلف في تحديد هذا الذي كتموه فإن اهللا قد عم علمه ةج فاهللا يعلم ذلك جميعاً وال حا،في النفوس

  .لمظهر والمكتوما -سبحانه وتعالى

إبليس من الكبر الذي ظهر بعد  ا كان ينطوي عليه م هو}ما كُنتُم تَكْتُمون{ المقصود بـنإ: وأما قول من قال
ها تظهر في بعض المقامات لكن و،ء ال تظهر فإن النفوس قد تكون منطوية على أشيا،مر بالسجود آلدمأن ُأ
ن ي ففي بعض المقامات تتب، ألنها منطوية على الكبر أو العجلة أو الحسد أو غير ذلك؛ايا النفسببرز خالتي تُ
  . أو يتبين حسده أو تتبين غيرته أو تتبين أمور أخرى،اإلنسان أو صبره عجلة

  قول على بناء إن كانهذاو ،كان ينطوي عليه إبليس ماهذا المكتوم إنما هو  إن: بعضهم قالالمقصود أن 

 ،كان ينطوي على كبرو إبليس من المالئكة إن:  قالوا، حيث واضحومن المالئكة فه إن إبليس :الذين قالوا
  . بعد األمر بالسجود آلدموما ظهر هذا إال

  والمالئكة،]سورة ص) ٧٦([ }اٍر وخَلَقْتَه ِمن ِطيٍنَأنَا خَير منْه خَلَقْتَِني ِمن نَّ{ :أين أنتم من قوله: قيل لهملكن 

  ؟ من نورخلقوا
أن يمكن ف،  المالئكة خلقوا من نور كلأن علىدليل إذ ال ؛ رخلقوا من نو  المالئكةون كلكأن يال يلزم : قالوا

  ؟يكون بعضهم خلقوا من نار
، فلن ينتهي المقام،  وكيف يرد على الرد، وكيف يرد عليه، يقال فيهماذافي كل حرف لو أردنا الجدال وهكذا 

  . األمور بعضت فولكن وفالجدل بحر ال ساحل له،



 ٦

مانع ال : ؟ قالوا من مارج من نار صفته الخفة والطيش:، فقيل لهم بعض المالئكة خلقوا من نار:إال فقد قيلو
 واهللا  ماذا تقولون عنهجودالكبر واالمتناع من السو: ، قيلبعض المالئكة خلقوا من مارج من نار أن يكون

: ، قيلمالئكة معصومونفهم  ،]سورة التحريم) ٦([} لَا يعصون اللَّه ما َأمرهم ويفْعلُون ما يْؤمرون{ :يقول

 ، األصل فيهم الطاعة والمعصية شذوذلكن ، مركبة فيهم الشهوات، فالمالئكةأنهم معصومونلك ال من قو
 ى وأباً وإبليس كان ملك،عصوا اهللا وفعلوا ما فعلوا، ومع ذلك  كانوا مالئكةفهم، اروت هاروت وم ذلكلامثو

 وأمر بالسجود ،من مارج من نار السيئة، فهو مخلوق  وكان فيه كل هذه األخالقاًمن السجود وكان مستكبر
الغالب  ف اآلدميين بخالف، فالمالئكة األصل فيهم الطاعة وتقع منهم المعصية، وامتنع-جل وعال–وعصى اهللا 

  .كس المالئكةهم عوالطاعة تحتاج إلى تكلف منة الشهوات، فيهم العصيان وغلب

، ]سورة الكهف) ٥٠([ }فَسجدوا ِإلَّا ِإبِليس كَان ِمن الِْجن فَفَسقَ عن َأمِر ربِه{: إبليس يقول عنه اهللا: قيل لهم
  .كان من الجنأنه  صريحة فهذه

 يقال ،جتنانمن االأي  ، يظهر المامجتن وخفي ا كل ما  هوالجن منها أن ،ة أجوبةا بعدذه  عنقالوا الجواب
  . فالمالئكة ال يظهرون، جن:له

 اهللا  وهذا معنى قول المشركين كما حكى، الجن:في قبيلة من المالئكة يقال لهم كان أن المقصود أنه :ومنها
 هذا بطن من المالئكة أو قبيلة منهم يقال : قالوا،]سورة الصافات) ١٥٨([ }ِة نَسباوجعلُوا بينَه وبين الِْجنَّ{ ،عنهم
 ،]سورة الزخرف) ١٩([ }وجعلُوا الْملَاِئكَةَ الَِّذين هم ِعباد الرحمِن ِإنَاثًا{ -عز وجل- الجن كما قال اهللا :لهم

  .الخ...مالئكة وليسوا هم الجنال هم الجنةو ، نسب-عز وجل- وبين اهللا قالوا بين الجنة

  يكون أن، وممكن للجميع للجن وللمالئكةاًمتوجه  يكون األمر أصالً أنمكن ينهولهم جواب آخر وهو أ 

َألَم َأقُل لَّكُم ِإنِّي َأعلَم غَيب السماواِت { :شمله قولهو ، مع المالئكة فشمله الخطابجلسإبليس من الجن و
َأعِض واَألروونتَكْتُم ا كُنتُممو وندا تُبم الخطاب من كان معهم وإنشمل ويصح أن ي ،]سورة البقرة) ٣٣([} لَم 

  .وهكذا...لم يكن منهم

لن يقف   يجادل أن الذي يريد، تجادل فيه أن كل شيء يمكن، وبالتالي ال ساحل لهاً بحر الجدل يكونوهكذا
، إنما هي  واضحة وصريحةإنها:  ومن قال: لكريحة، فيقولاآليات واضحة وص:  لهتقولإذ س، عند حد

  .. عندكواضحة وصريحة

 بل ، وظاهر القرآن أنه ليس منهم،أن اهللا أمر المالئكة بالسجود وكان معهم إبليسوعلى كل حال فالمقصود 
 ىب وأ،باألمر بالسجود  فشمله الخطاب معهم،مخلوق من نار كما هو صريح في القرآنهو هو من الجن و
  .هذه القضية الكالم في من  يكفي هذا القدر، وبالتاليوامتنع واستكبر

  ..واهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد هللا رب العالمين
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 )١٨(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  .الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 .]ةسورة البقر) ٣٦([ }عنْهافََأزلَّهما الشَّيطَان { : في تفسير قوله تعالى- تعالى-رحمه اهللا-قال المفسر 
 فأزالهما، :حمزة قرأ كما الكالم معنى فيكون الجنة، إلى عائداً }عنْها{: قوله في الضمير يكون أن يصح"

 قال كما الكالم معنى فيكون الشجرة، وهو المذكورين، أقرب على عائداً يكون أن ويصح. اهماحفن: أي

: أي }فََأزلَّهما الشَّيطَان عنْها{ الكالم تقدير يكون هذا فعلى الزلل، قبل من: أي }فََأزلَّهما{ :وقتادةُ الحسن

 ولهذا ،مأفوك هو من بسببه يصرف: أي ]سورة الذاريات) ٩([ }يْؤفَك عنْه من ُأِفك{ :تعالى قال كما بسببها،

 الهنيء والرزق الرحب والمنزل اللباس من: أي ]سورة البقرة) ٣٦([ }خْرجهما ِمما كَانَا ِفيِهفََأ{ :تعالى قال

  .والراحة

 قرار: أي ]سورة البقرة) ٣٦([ }وقُلْنَا اهِبطُواْ بعضكُم ِلبعٍض عدو ولَكُم ِفي اَألرِض مستَقَر ومتَاع ِإلَى ِحيٍن{

  .وآجال وأرزاق

  ".القيامة تقوم ثم معين ومقدار وقت إلى: أي }ِإلَى ِحيٍن{

  :الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا أما بعد، بسم اهللا الرحمن الرحيم

، }وقُلْنَا اهِبطُواْ{جاء بصيغة الجمع   هذا الخطاب}وقُلْنَا اهِبطُواْ بعضكُم ِلبعٍض عدو{ :-تبارك وتعالى-فقوله 
 ، وجاء أيضاً بصيغة اإلفراد]سورة طـه) ١٢٣([ }نْهاقَاَل اهِبطَا ِم{ : في قوله تعالىوجاء أيضاً بصيغة التثنية

 آدم أن المخاطب بذلك الثالثة،  على}وقُلْنَا اهِبطُواْ{ حمل ما جاء بصيغة الجمع كما هنا في،مخاطباً به إبليس
  . وإبليسوحواء

  .يس وإبليس عدو لهمبل أعداء إلاء أي أن اآلدميين يمثلهم أبواهم آدم وحو}بعضكُم ِلبعٍض عدو{: وقوله

}ودٍض ععِلب كُمضعليست من طرف  وهذا عدو لهذا، وهذا عدو لهذا، فهي عداوة من الطرفين مشتركة،: }ب
 ؛ وإنما نعادي غيره لناهو أشد األعداءف ،بل نحن نعاديهليس هو الذي يعادي اآلدميين فقط، واحد، ليس إب

  . بين مقل ومكثر وينضوون تحت لوائه،ألنهم يتفرعون منه

  .اءالمراد به آدم وحو: فبعض أهل العلم يقول }اهِبطَا ِمنْها{وما جاء بصيغة التثنية 

  . والعداوة مع إبليساءالهبوط يكون آلدم وحو فيعني أنكما أعداء إلبليس، }بعضكُم ِلبعٍض عدو{ :وقوله

المراد بذلك هو  ]سورة طـه) ١٢٣([ }ا بعضكُم ِلبعٍض عدواهِبطَا ِمنْها جِميع{:  قوله: أهل العلم يقولوبعض
صلى اهللا - يخاطب آدم -عز وجل-ولذلك نجد أن اهللا ، هي تبع آلدم: اء؟ يقالوأين حو: آدم وإبليس، فإن قيل

  . تبعاً لهفجعلها، ]سورة األعراف) ١٩([ }ويا آدم اسكُن َأنتَ وزوجك الْجنَّةَ{ :يقولف -عليه وسلم

فَتَلَقَّى آدم ِمن ربِه كَِلماٍت فَتَاب { :أيضاً في توبته  وقال هو،وكذلك حينما عاتبه على األكل من الشجرة خاطبه
  . فهي تبع لهاء، مع أن اهللا تاب على آدم وحو]سورة البقرة) ٣٧([ }علَيِه
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  فهيلعداوة، وبالنسبة ل تبع آلدماء وحو، آدم وإبليسأي }اهِبطَا ِمنْها{ : في قولهعلى كل حال فالمعنى اآلخرو

  .بين اآلدميين وبين إبليس وحزبه

إما أن  }ِإلَى ِحيٍن{: المراد بقوله: ]سورة البقرة) ٣٦([} ولَكُم ِفي اَألرِض مستَقَر ومتَاع ِإلَى ِحيٍن{ :قوله تعالى
  .إلى قيام الساعةن يموتوا، أو  أ لهم في األرض مستقر ومتاع إلى: أي إلى الموت،يكون

على كل حال إذا نظر إلى األفراد كآدم بشخصه فإن ذلك المتاع ينقضي بالموت، وإذا نظر إلى جنس و
  . وفيها يتمتعونيام الساعة، فاألرض مستقر لهماآلدميين فإن ذلك يكون إلى ق

صلى اهللا عليه - اهللا لرسو قال: قال -عنه تعالى رضي اهللا- كعب بن أبي عن حاتم أبي ابن وروى"
 عنه سقط الشجرة ذاق فلما سحوق، نخلة كأنه الرأس شعر كثير طُواال رجالً آدم خلق اهللا إن((: -وسلم

 فنازعها، شجرةٌ، شَعره فأخذت الجنة، في يشْتَد جعل عورته إلى نظر فلما عورته، منه بدا ما فأول لباسه،

  .)١())استحياء ولكن ،ال رب، يا: قال الرحمن كالم سمع لماف! تَِفر مني آدم، يا: الرحمن فناداه

الذين و في األصل أشار إلى ضعفه، -رحمه اهللا- حتى إن الحافظ ابن كثير ،هذا الحديث ال يخلو من ضعف
  .شاهداً آخر ينجبر به هذا الضعف اختصروا الكتاب كأنهم حسنوا الحديث باعتبار أن له

 فهم أدخلوه في ، وهذا يضعفهاًهذا يصحح حديثفلتضعيف مسألة اجتهادية، مسألة التصحيح وافوعلى كل حال 
  . واهللا تعالى أعلم،هذا الكتاب بناء على أنه يتقوى بذلك الشاهد ويكون من قبيل الحسن

 العصر صالة بين ما إال الجنة آدم أسكن ما": قال ،-مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن عن الحاكموروى "

  ".يخرجاه ولم الشيخين، شرط على صحيح: قال ثم "الشمس غروب إلى

 ، ما أسكن الجنة إال ما بين صالة العصر إلى غروب الشمس-عليه الصالة والسالم- أن آدم ثر يفيد األاهذ
  في آدمهذا الوقت الذي مكثهوجاء في بعض اآلثار األخرى وهي آثار ترجع في أصلها إلى اإلسرائيليات، و

ماً عند ربك كألف سنة مما  يو أنباعتباربمدد طويلة لى غروب الشمس يقدرونه ما بين العصر إ الجنة
ضهم قال أكثر من هذا، هذا على قول الحسن، وبعوبمائة وثالثين سنة، تعدون، فيقدرون المدة آلدم في الجنة 

، فاهللا اال يعتد به ف وما له حكم اإلسرائيليات في هذا كثيرة جداً،واإلسرائيليات ولكن هذا كله ال يثبت به شيء،
عز -في يوم الجمعة، وأن اهللا   آدمخلق من اهللا تعالى إنما علمنا نحنو في الجنة،  آدم أعلم كم بقي هوتعالى
، فهل كان ذلك في نفس اليوم الذي خلقه فيه أدخله فيه الجنة ثم  أيضاً أخرجه من الجنة في يوم الجمعة-وجل

  . اهللا تعالى أعلم،؟أخرجه منها، أو كان ذلك في جمعة أخرى

فضول العلم الذي ال يمكن ب عليه ال علم وال عمل، فهذا من هذا ال يعنينا شيئاً وال يترت واالشتغال في مثل
، وال تترتب -صلى اهللا عليه وسلم- ألنه ليس هناك طريق يصح ويوثق به عن رسول اهللا ؛إليه الوصول

  .على العلم به فائدة

 أرض إلى -عليه السالم- آدم أهبط: قال -مارضي اهللا تعالى عنه- اسعب ابن عن حاتم أبي ابنوروى "

  .والطائف مكة بين دحنا: لها يقال

                                     
  .وصححه الذهبي في التلخيص) ٣٢٨ص  / ٦ج ) (٣١٨٠٧(وابن أبي شيبة ) ٢٨٨ص  / ٢ج ) (٣٠٣٨(كم  أخرجه الحا- 1
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 أميال، على البصرة من يسانستُِمبد وإبليس بجدة، وحواء بالهند، آدم أهبط": قال البصري الحسن وعن

  ".]حاتم أبي ابن رواه[ "بأصبهان الحية وأهبطت

نه ال إائيليات، ومما يدلك على أن هذا الكالم ال يوثق به هذا التناقض الموجود بحيث هذا كله يرجع إلى اإلسر
أين الهند من فأهبط في جدة، إنه : آخر و،هبط في الهندأ إنه:  فقولقوال،يمكن أن يصح الجمع بين هذه األ

  جدة؟

، ويصفون  الحية طريقإبليس توصل إلى آدم في الجنة عن وأما هذه الحية التي يشيرون إليها فيزعمون أن
هذه الحية بأنها مخلوق عظيم له أرجل طويلة كالجمل، وأن إبليس دخل في الحية من أجل أن يدخل الجنة، 

إلى آدم من  فدخل فوسوس،  ألنه تخفى في وسط الحية؛وأن ذلك خفي على المالئكة الذين هم خزان الجنة
  .الحية

  تقعبعضهم يقول عن طريق الوسوسة التيفإلى آدم،  ول كيف استطاع الوص منهايفترضون في هذا قضايا،و

يا { : قالا من الشيطان حيث أنهحيث جاء التصريح بالوسوسةفي النفس، مع أن ظاهر القرآن يرد على هذا، 
هما ِإنِّي لَكُما لَِمن وقَاسم{ :، وكذلك في قوله]سورة طـه) ١٢٠([ }آدم هْل َأدلُّك علَى شَجرِة الْخُلِْد وملٍْك لَّا يبلَى

يمكن أن يكون هذا  التي في النفس؟ ال  من الوسوسة هذا الحلف، فهل يكون]سورة األعراف) ٢١([ }النَّاِصِحين
هذا وهذا ال يعنينا،  ف كيف توصل وأمادل ذلك على أنه خطاب صريح، التي في النفس، وإنما يمن الوسوسة

كما -ج الجنة، قد يكون وهو خار فبهما بهذا،ط خا أنه هو وإنما المهمبه،من الفضول واالشتغال بما لم نكلف 
 أو -صلى اهللا عليه وسلم- وقد يكون دخل الجنة من أجل هذا االبتالء واالمتحان آلدم -يقول بعض أهل العلم

ت من هذا كله مما لم نكلف علمه، فال ينبغي لإلنسان أن يتشاغل بمثل هذه األمور، ويضيع الوقفغير ذلك، 
  .ال يستطيع أن يخرج معها بنتيجة حاسمةخاصة وأنه غير طائل، 

صلى اهللا عليه - اهللا رسول قال: قال -رضي اهللا تعالى عنه- هريرة أبي عن وروى مسلم والنسائي"
، )٢())منها أخرج وفيه الجنة، أدخل وفيه آدم، خلق فيه الجمعة، يوم الشمس فيه طلعت يوم خير(( :-وسلم
 نمكَّت فكيف -العلماء من الجمهور يقوله كما- السماء في أخرج منها التي آدم جنة كانت ذافإ: قيل فإن

  "!يمانع؟ وال يخالف ال والقدري قدريا، طردا هنالك من طرد وقد الجنة، دخول من إبليس

ة التي ظاهره أنها الجن و يتكلمون عن هذه الجنة هل هي في األرض أو الجنة المعروفة في السماء؟العلماء
  .الجنة المعروفة إال ت؛ إذ األصل أن الجنة إذا أطلقت ليس ثمفي السماء

واْ بعضكُم ِلبعٍض وقُلْنَا اهِبطُ{ ،]سورة طـه) ١٢٣([ }قَاَل اهِبطَا ِمنْها{ :-تبارك وتعالى-ويدل على ذلك قوله 
ودصل من أعلى إلى أسفل، فالهبوط يدل على أن ذلك نزول في األ]سورة البقرة) ٣٦([ }ع.  

الهبوط الوارد  يفسرونو، ليس عندهم دليل أبداًو في األرض،  كانت الجنةإن: والذين يخالفون في هذا يقولون
 لبني إسرائيل، لما أرادوا األكل مما -عز وجل-بمعنى االنتقال من بلد إلى بلد كما قال اهللا بأنه في اآليات 

                                     
 ).٥٨٥ص  / ٢ج ) (٨٥٤(فضل يوم الجمعة :  باب-الجمعة : أخرجه مسلم في كتاب - 2
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مصراً : أيقرية من القرى، أو ، أي بلداً ]سورة البقرة) ٦١([ }طُواْ ِمصراًاهِب{ :ثائهاقتخرج األرض من بقلها و
  . وليس المقصود بمصر البلد المعروفة اليوم تجدون فيه بغيتكم،من األمصار

، وظاهره المتبادر إنما هي الجنة  إليهدليل يجب الرجوعلاألصل حمل القرآن على ظاهره المتبادر إال ف
هم إلى القول بغيره بعض األمور مثل هذا ئين قالوا غير ذلك يشوش عليهم ويلجالمعروفة، وهؤالء الذ

هذا يمكن أن  و؟ وهو طريد لعين-إذا كانت الجنة التي في السماء-دخل إبليس هذه الجنة ي كيف :التساؤل
  . آنفاًيجاب عنه بمثل ما ذكرت

 قدكما  السماء، في ال األرض في آدم هافي كان التي الجنة إن: يقول من به استدل بعينه هذا أن: فالجواب "

  .والنهاية البداية كتابنا أول في هذا بسطنا

  :بأجوبة الجمهور وأجاب

 كما بعضهم قال ولهذا يمتنع؛ فال واإلهانة السرقة وجه على فأما ،مكرماً الجنة دخول من منع أنه :أحدها

 خارج وهو لهما وسوس أنه يحتمل: همبعض قال وقد الجنة، إلى الحية فم في دخل نهإ: التوراة في جاء

 الزمخشري ذكرها السماء، في وهما األرض، في وهو لهما وسوس أنه يحتمل: بعضهم وقال الجنة، باب

  ".وغيره

من أراد أن يعرف منهج الحافظ ابن كثير في التفسير يدون هذه األشياء مثل نقل بعض اإلسرائيليات، النقل 
األقوال  والتصريح مثالً بنقل ترجيحات الرازي، ذكر الخالف في المسألةعن الزمخشري، النقل عن الرازي، 

قراءة ف كما بين السماء واألرض،  اختالفاً كبيراًالقراءة تختلف، فمناقشة األقوال، وفيها، والترجيح بعد ذلك
  . كثيراً في المستقبل قراءة، لكن هذا ينفع اإلنسانتختلف عن

 الكلمات هذه إن: قيل ]سورة البقرة) ٣٧([ } كَِلماٍت فَتَاب علَيِه ِإنَّه هو التَّواب الرِحيمفَتَلَقَّى آدم ِمن ربِه{"

سورة ) ٢٣([ }قَاالَ ربنَا ظَلَمنَا َأنفُسنَا وِإن لَّم تَغِْفر لَنَا وتَرحمنَا لَنَكُونَن ِمن الْخَاِسِرين{ :تعالى بقوله مفسرة
  .]األعراف

 كعب بن ومحمد وقتادة، والحسن، أنس، بن والربيع العالية، وأبي جبير، بن وسعيد مجاهد، عن هذا رويو

  .أسلم بن زيد بن الرحمن وعبد الخراساني، وعطاء معدان، بن وخالد القُرظي،

ا{: -رضي اهللا عنهما-ن حدثه عن ابن عباس وقال السدي عمِه كَِلمبِمن ر مقال آدم : ، قال}ٍتفَتَلَقَّى آد -

، ))بلى((:  من روحك؟ قيل له ونفخت في،))بلى((: يا رب ألم تخلقني بيدك؟ قيل له: -عليه السالم
:  هذا؟ قيل لهلعمأ، وكتبت علي أن ))بلى((: يرحمك اهللا، وسبقت رحمتك غضبك؟ قيل له: وعطست فقلت

وهكذا رواه العوفي وسعيد بن جبير، ، ))نعم((: أرأيت إن تبت هل أنت راجعي إلى الجنة؟ قال: ، قال))بلى((
  . بنحوه-رضي اهللا تعالى عنهما-وسعيد بن معبد عن ابن عباس 

 صحيح : وقال-رضي اهللا تعالى عنهما-ورواه الحاكم في مستدركه من حديث ابن جبير عن ابن عباس 

  ".)٣(اإلسناد ولم يخرجاه
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  .الذهيبوصححه ) ٥٩٤ص  / ٢ج ) (٤٠٠٢( أخرجه احلاكم - 
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قال السدي عمن حدثه عن : ثر، وهذا األثر كما ترون هذا األفي إن هذه الكلمات هي مثل ما جاء :يقولون
هم يستشهدون أو يقوونه و ومثل هذا اإلسناد ال يصح بحال من األحوال إال إذا جاء ما يقويه، ،ابن عباس

من شيء من التساهل، راد الروايات في مثل هذا الكتاب بمثل الشواهد التي أشار إليها بعده، وال يخلو منهج إي
ذه لم يدققوا فيها ويراجعوا ه ضاً أن اآلثار المنقولة عن السلف من التابعين في التفسيرالذي يظهر أيو

 وإنما نظروا في األحاديث المرفوعة، -وهذا أمر يحتاج إلى جهد كبير-المرويات وينتقوا الصحيح منها 
  .واختاروا منها ما يصح

  وقال فالن،قال ابن عباس،كب إلى قائليها، التفسير يحتاج إلى عناية وإلى مراجعة هذه الروايات التي تنسو

 لكن ، آفاقاً جيدة، وتفتحى معان تبقى هذه المعاني التي تنسب إليهم من ذلك إال القليل، مع أنمع أنه ال يصح
ذلت جهود كبيرة في التفسير في بقد ، ومالكثير منها ال يصح عنهاإلشكال في نسبتها إلى هؤالء، مع أن 

  .يصح منه، لكن ال زالت العناية باآلثار غير المرفوعة تحتاج إلى جهد ومراجعةمحاولة استخراج ما 

 حيث أنه أخذها عن اهللا معنى تلقي آدم للكلمات ،]سورة البقرة) ٣٧([ }فَتَلَقَّى آدم ِمن ربِه كَِلماٍت{ :قوله تعالى

 بد؛ ألن مجرد األخذ ال يكفي،  أوحى بها إليه، وقد يفهم منها القبول أيضاً وال أو ألهمه إياها، أوعلمه إياها،

فأقر على نفسه بالخطأ لها وقبوله لها وانقياده وإذعانه،  ال بد من القبول، فتلقيه لهذه الكلمات هي أخذه بل
ربنَا { :قال فصرح بذلك و-عز وجل- وتاب وعمل بما أمره اهللا -تبارك وتعالى-والذنب ورجع إلى ربه 

الْخَاِسِرين ِمن نَا لَنَكُونَنمحتَرلَنَا و تَغِْفر ِإن لَّمنَا ونَا َأنفُسمع فهمه لهذه الجملة ، ]سورة األعراف) ٢٣([ }ظَلَم
  إن هذا التلقي هو فهمه للكلمات:، ومن ثم فال حاجة ألن يقال-عليه الصالة والسالم-التي كانت توبة له 

 فكل ذلك داخل في ، ال بد من إقرار لها وقبول بل  فقطاً فهم فليس  ذلك قبوله لها،: كما قال بعضهم أو ،فقط
ربنَا {:  قائالً-عز وجل- تلقاها عن اهللا وفهمها وأقر بمقتضاها وأذعن ورجع إلى اهللا  فهو،تلقي هذه الكلمات

ربنَا ظَلَمنَا َأنفُسنَا وِإن لَّم تَغِْفر لَنَا وتَرحمنَا {: ه اآليةوأحسن ما تفسر به هذه الكلمات، هي هذ، }ظَلَمنَا َأنفُسنَا
الْخَاِسِرين ِمن لكن هذا الذي يدل عليه ظاهر القرآن، ، وبعضهم يذكر غير هذا ]سورة األعراف) ٢٣([ }لَنَكُونَن

: وهي قوله، ]سورة البقرة) ٣٧([ }ِمن ربِه كَِلماٍتفَتَلَقَّى آدم  {، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن أعلم،واهللا تعالى

}الْخَاِسِرين ِمن نَا لَنَكُونَنمحتَرلَنَا و تَغِْفر ِإن لَّمنَا ونَا َأنفُسنَا ظَلَمبسورة األعراف) ٢٣([ }ر[.  

التوبة ف بمعنى الرجوع عن الذنب، التوبة تكون من العبد لربه ،]سورة البقرة) ٣٧([ }فَتَاب علَيِه{ : تعالىقوله
لمغفرة بدالً من السخط أصلها الرجوع، وتكون من الرب للعبد فتفسر بالرجوع عليه بالرحمة والقبول وا

فَتَاب {  وفقه للتوبة وقبلها منه بأن اهللايمكن أن تفسروعبده، أي رجع عليه بالرحمة،  ، تاب اهللا علىواإلبعاد
  .]سورة البقرة) ٣٧([ }واب الرِحيمِإنَّه هو التَّ علَيِه

 :كقوله وأناب، إليه تاب من على يتوب إنه: أي ]سورة البقرة) ٣٧([ }ِإنَّه هو التَّواب الرِحيم{ :وقوله تعالى"

ومن يعمْل سوءا َأو يظِْلم { :وقوله ]سورة التوبة) ١٠٤([ }َألَم يعلَمواْ َأن اللّه هو يقْبُل التَّوبةَ عن ِعباِدِه{
ها{ :وقوله ،اآلية ]سورة النساء) ١١٠[ }نَفْساِلحِمَل صعو ن تَابممن ذلك وغير ]سورة الفرقان) ٧١([ }و 

 ال بعبيده ورحمته بخلقه لطفه من وهذا ،يتوب من على ويتوب الذنوب يغفر تعالى أنه على الدالة اآليات
  .الرحيم التواب هو إال إله
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}نُونزحي مالَ هو ِهملَيفٌ عفَالَ خَو ايده ن تَِبعى فَمدنِّي هنَّكُم مْأِتيا يِميعاً فَِإما جِبطُواْ ِمنْهقُلْنَا اه * الَِّذينو
ونا خَاِلدِفيه مالنَّاِر ه ابحَأص اِتنَا ُأولَِئكواْ ِبآيكَذَّبسورة البقرة) ٣٩-٣٨([ }كَفَرواْ و[.  

 سينزل نهإ: الذرية والمراد الجنة، من أهبطهم ينح وإبليس وزوجته آدم به أنذر عما مخبراً تعالى يقول

  ".والبيان  والبيناتوالرسل األنبياء :الهدى: العالية أبو قال كما والرسل؛ األنبياء ويبعث الكتب،

 }اْ بعضكُم ِلبعٍض عدو ولَكُم ِفي اَألرِض مستَقَر ومتَاع ِإلَى ِحيٍنوقُلْنَا اهِبطُو{ :ل تعالىو يقفي اآلية األولى

  .]سورة البقرة) ٣٦([

قُلْنَا اهِبطُواْ ِمنْها جِميعاً فَِإما يْأِتينَّكُم منِّي هدى فَمن تَِبع هداي فَالَ خَوفٌ علَيِهم {: وفي هذه اآلية يقول سبحانه
ونُونزحي مسورة البقرة) ٣٨([} الَ ه[.  

،  بين آدم وإبليسكر العداوةيالحظ أنه كرر األمر بالهبوط في اآليتين، ففي اآلية األولى مع األمر بالهبوط ذ
  مع األمر بالهبوط مجيء الهدى،ذكرفي اآلية الثانية أن األرض صارت مستقراً لهم وفيها يتمتعون، وذكر و

ألول تعلق بمعنى بحيث إن ا ى،األولفي اآلية  المذكور الهبوطنفسه هو  في اآلية الثانية مذكور الهل الهبوطف
هنا من قبيل التأكيد، إضافة إلى تعلق معنى يختص به كرره  العداوة مع إبليس واالستقرار في األرض، ووه

 في اآلية الثانية غير الهبوط المذكور في اآلية ذكور الم، أم أن الهبوطاآلية }فَِإما يْأِتينَّكُم منِّي هدى{:  وهوهنا
  ؟األولى

الهبوط األول فن الهبوط األول غير الهبوط الثاني، إ : يقول-رحمه اهللا-بعض أهل العلم كالحافظ ابن القيم 
ي ولَكُم ِف{:  اهللا فيهمع أن الهبوط األول قال، كان من الجنة، والهبوط الثاني كان من السماء إلى األرض

) ٣٨([} فَِإما يْأِتينَّكُم منِّي هدى{ :الهبوط الثاني قالفي ، و]سورة البقرة) ٣٦([} اَألرِض مستَقَر ومتَاع ِإلَى ِحيٍن

  .]سورة البقرة

 أن التأسيس مقدم على التوكيد، بمعنى :على القاعدة المعروفة وهي بهذا القول جرى -رحمه اهللا-فابن القيم 
لى من  أمكن أن يحمل اللفظ اآلخر المرادف أو المشابه أو المطابق على معنى جديد، فإن ذلك أوأنه مهما

  . بناء على التأكيدحمله على نفس المعنى األول

ن إ:  يقال أن وداللتها أكثر منشك أن ذلك يكثر المعاني القرآنية، وال اً تؤسس معنى جديد أنكيعنيفالتأسيس 
 قاعدة التأسيس  معنى هوذا، وه يخصها غير المعنى األولاً لكل لفظة معنى جديدالتوكيد، فيكونذلك لمجرد 

  . وإن لم يصرح بالقاعدةا على هذسارفابن القيم مقدم على التوكيد، 

األمر بالهبوط في األول هو نفس  في الغالب، وكأنهم يجرون على أن وعامة أهل العلم ال يتعرضون لمثل هذا
 : من الجنة، وربما دل على ذلك ظاهر القرآن، وذلك في قوله أمر بالهبوط كلهأي، األمر بالهبوط في الثاني

  هي المذكورة في ثنايا اآليات، حيث  ؛الجنة  يعني من}ِمنْها{: ، فقوله]سورة البقرة) ٣٨([ }قُلْنَا اهِبطُواْ ِمنْها{

عائداً إلى   فيكون ذلك،ثم أمرهم بالهبوط منها، ]ورة البقرةس) ٣٥([ }وقُلْنَا يا آدم اسكُن َأنتَ وزوجك الْجنَّةَ{
  .الجنة؛ ألنها المذكورة المصرح بها

  يرد على هذا اإلشكال؟، وكيف  بماذا يعلل قوله ومن وافقه-رحمه اهللا-وابن القيم 
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ن  وإنما يفهم ذلك م،ن الضمير يصح أن يرجع إلى غير مذكور إ:يستطيع أن يقوله صرح لكنلم ي  وإنهو
، ]سورة القدر) ١([} ِإنَّا َأنزلْنَاه ِفي لَيلَِة الْقَدِر{ :ومثال رجوع الضمير إلى غير مذكور قوله تعالىالسياق، 

ة ذلك لكنه يفهم من السياق، وأمثلالقرآن ولم يرد له ذكر في السابق  يعود إلى }َأنزلْنَاه{: فالضمير في قوله
  هل هذا هو المراد لكن،ك أن الضمير يرجع إلى غير مذكورال ش أنه ، وهذا يدل علىثيرة جداً في القرآنك

  ؟]سورة البقرة) ٣٨([ }قُلْنَا اهِبطُواْ ِمنْها جِميعاً{ : في قوله تعالىهنا

،  دون السماءسبق من ذكر الجنة وسكنى آدم فيها يرجع إلى ما }اهِبطُواْ ِمنْها{:  في قولهاألصل أن الضمير
 : فيكون في السماء،هي أصالًأنه الجنة أيضاً يتضمن ما ذكره ابن القيم وزيادة، ألن الجنة وإن كان القول ب

 يريد ما هو أكثر من هذا، -رحمه اهللا-هي في السماء، لكن ابن القيم  التي أي من الجنة} قُلْنَا اهِبطُواْ ِمنْها{
  يؤمر بالهبوط من السماءأنه اآلنو ماءبقي في السو -في الجملة األولىكما – من الجنةأنه تم إخراجه  وهو

 الضمير يعود إلى الجنة في اآليتين، واهللا ظاهر اآليات يدل على أن إال أن ،إلى األرض وليس من الجنة
  .أعلم

هذا هو الراجح من أقوال ، اءدم وإبليس وحوآ  يعني،]سورة البقرة) ٣٨([ }قُلْنَا اهِبطُواْ ِمنْها جِميعاً{: قوله
  .المفسرين

والَِّذين كَفَرواْ وكَذَّبواْ  *فَِإما يْأِتينَّكُم منِّي هدى فَمن تَِبع هداي فَالَ خَوفٌ علَيِهم والَ هم يحزنُون{ :وقوله
ونا خَاِلدِفيه مالنَّاِر ه ابحَأص اِتنَا ُأولَِئكوما دام اءدم وحوآل الخطاب موجه ، هذا]سورة البقرة) ٣٩- ٣٨([} ِبآي 

عليهم الصالة - متوجهاً للذرية، حيث بعث اهللا لهم األنبياء والرسل  الخطاباألصل أن يكون ذلكف اًآدم نبي
 يكون الحديث في بدايته عن شخص أو عن  حيث وهذا له نظائر في القرآن،، وأنزل عليهم الكتب-والسالم

 الموصول لفظاً : أخرى، وهذا يسمونهاً به عن قضية طرفه اآلخر متحدثتجدمعنى أو عن جهة، ثم بعد ذلك 
يكون ذلك من قول أكثر من واحدتارة فله أمثلة، وهو أنواع،و، المفصول معنى .  

خوفوه بآلهتهم قال   في مناظرة إبراهيم المذكورة في سورة األنعام، لما-عز وجل-قول اهللا : ومن أمثلة ذلك
م والَ تَخَافُون َأنَّكُم َأشْركْتُم ِباللِّه ما لَم ينَزْل ِبِه علَيكُم سلْطَانًا فََأي الْفَِريقَيِن َأحقُّ وكَيفَ َأخَافُ ما َأشْركْتُ{ :لهم

ونلَمتَع ِن ِإن كُنتُمم * ِباَألمهو ناَألم ملَه لَِئكم ِبظُلٍْم ُأوانَهواْ ِإيملِْبسي لَمنُواْ وآم الَِّذينونتَدهتُنَا * مجح ِتلْكو
عليه – هل هو من قول إبراهيم }الَِّذين آمنُواْ{: فقوله، ]سورة األنعام) ٨٣-٨١([ }براِهيم علَى قَوِمِهآتَينَاها ِإ

   تعالى؟ أو من قول اهللا-السالم

هى كالم إبراهيم، فهذا كالم اهللا انت :اهر الكالم في تتابعه أنه من كالم إبراهيم، لكن من أهل العلم من يقولظ
الَِّذين آمنُواْ ولَم يلِْبسواْ ِإيمانَهم ِبظُلٍْم ُأولَِئك لَهم اَألمن وهم {  وهو أن ما ذكره إبراهيم، فيه يقرر-عز وجل-

ونتَدهسورة األنعام) ٨٢[( }م[.  

ِزيِز اآلن حصحص الْحقُّ َأنَاْ راودتُّه عن نَّفِْسِه وِإنَّه لَِمن قَالَِت امرَأةُ الْع{: ويقول اهللا تعالى في قصة يوسف
اِدِقينَأ* الص لَمعِلي ِبذَِلكِبالْغَي َأخُنْه َأ{:  فقوله تعالى،]سورة يوسف) ٥٢-٥١([} نِّي لَم لَمعِلي ذَِلك َأخُنْه نِّي لَم
  ؟عليه الصالة والسالم من كالم يوسف أم هولعزيز، هذا من كالم امرأة اهل  }ِبالْغَيِب
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نِّي ذَِلك ِليعلَم َأ{ : تتحدث، فهل انقطع الكالم وصار الكالم اآلن ليوسف هي التيامرأة العزيز وكالم متصل،ال
  .؟]سورة يوسف) ٥٢([} لَم َأخُنْه ِبالْغَيِب

) ٣٤([ }ا قَريةً َأفْسدوها وجعلُوا َأِعزةَ َأهِلها َأِذلَّةً وكَذَِلك يفْعلُونقَالَتْ ِإن الْملُوك ِإذَا دخَلُو{ :خذ مثاالً آخر

 ليس من كالمها ه متصل لكنه مع أن}وكَذَِلك يفْعلُون{: لكن آخر اآليةبلقيس ملكة اليمن، ، هذا كالم ]سورة النمل
  .تهته ويثب يقرر ما ذكر-عز وجل-من كالم اهللا وإنما هو 

  .ع ألكثر من قائلق الوا واحد وهو فيقائل ظاهره لن يكو الذيأمثلة للكالم المتصل صور أو  أن هذهالمقصود

 أو أكثر من جهة، أو  ،أو أكثر من معنى ، من موضوعث عنه أكثرحدتَ الم فيها يكونهناك صور وأمثلةو
  .أكثر من شخص

هو الَِّذي خَلَقَكُم من نَّفٍْس واِحدٍة وجعَل ِمنْها زوجها ِليسكُن { : التي يقول اهللا فيها آية األعرافومن أمثلة ذلك
  .اءآدم وحو  عن فيه الكالم الجزء من اآليةهذا }ِإلَيها فَلَما تَغَشَّاها حملَتْ حمالً خَِفيفًا فَمرتْ ِبِه

سورة ) ١٨٩([ }ه ربهما لَِئن آتَيتَنَا صاِلحاً لَّنَكُونَن ِمن الشَّاِكِرينفَلَما َأثْقَلَت دعوا اللّ{:  تعالىثم يقول اهللا

  .]األعراف

* فَلَما آتَاهما صاِلحاً جعالَ لَه شُركَاء ِفيما آتَاهما فَتَعالَى اللّه عما يشِْركُون{ :يقول بعد ذلكثم انظر ماذا 

 الكالم عن آدم وحواء، أيصح ل هذاه، ]سورة األعراف) ١٩١-١٩٠([ }لُقُ شَيئاً وهم يخْلَقُونَأيشِْركُون ما الَ يخْ
   يكون آدم نبياً ويشرك باهللا؟أن

يشق بطنك، يخرج له قرن أيل و: ، وقال لحواءجاءهم، وأن الشيطان  عبد الحارثى ولدهجاءت آثار أنه سم
المتصل وإنما هذا األسلوب في الكالم هو من ، - اهللا عليه وسلمصلى-بآدم إلى آخر ذلك الكالم الذي ال يظن 

ثم انتقل اء آدم وحوحيث بدأ الحديث في اآلية األولى عنالنوع الثاني،  وهو من ،لفظاً المفصول معنى ،
 من األب واألم: أي } لَه شُركَاء ِفيما آتَاهماجعالَفَلَما آتَاهما صاِلحاً { : في قوله تعالى الذريةنالحديث ع
  . اهللا تعالى يؤتيهما شركاء فيماجعال هللا أن ياإلشراكهم من  يقع فياآلدميين

 -سبحانه وتعالى-ومما يدل على أن المقصود بذلك ذرية آدم أنه ختم اآلية بصيغة الجمع عند تنزيهه لنفسه 

 ثم أرجع ضمير الجمع في استنكاره عليهم ،]سورة األعراف) ١٩٠([ }فَتَعالَى اللّه عما يشِْركُون{ :حيث قال
  .]سورة األعراف) ١٩١([ }َأيشِْركُون ما الَ يخْلُقُ شَيئاً وهم يخْلَقُون{ :فقال

 من الكالم المتصل ، وإنما هذا االتصال هو نوع آخر في هذا الكالم المتصل آدم وحواءليس المقصود: إذن
تعالىقولها ومثل هذ، لفظاً المنفصل معنى : } ايده ن تَِبعى فَمدنِّي هنَّكُم مْأِتيا يِميعاً فَِإما جِبطُواْ ِمنْهقُلْنَا اه

نُونزحي مالَ هو ِهملَيفٌ عسورة البقرة) ٣٨([} فَالَ خَو[.  

م منِّي هدى فَمن تَِبع هداي فَالَ فَِإما يْأِتينَّكُ{:  وقولهآلدم،، وحواء تبع  آلدم وإبليس إلى األرضفاألمر بالهبوط
نُونزحي مالَ هو ِهملَيفٌ عواهللا -رحمه اهللا تعالى- كثير ن خطاب لذرية آدم على ما ذكره الحافظ اب}خَو 

  ..آله وصحبه أجمعينعلى أعلم، والحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد و
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  )١٩(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  . وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين

 ما على أقبل من: أي" ]لبقرةسورة ا) ٣٨([ }فَمن تَِبع هداي{ : تعالى في تفسير قوله-رحمه اهللا-قال المفسر 

 أمر من يستقبلونه ما في: أي ،]سورة البقرة) ٣٨([ }فَالَ خَوفٌ علَيِهم{ الرسل به وأرسلت الكتب به أنزلت

قَاَل اهِبطَا ِمنْها { :طه سورة فيتعالى  قال كما الدنيا، أمور من فاتهم ما على }والَ هم يحزنُون{ اآلخرة
ضعا بِميعشْقَىجلَا يِضلُّ وفَلَا ي ايده عِن اتَّبى فَمدنِّي هنَّكُم مْأِتيا يفَِإم ودٍض ععِلب سورة طـه) ١٢٣([} كُم[ ،

  .اآلخرة في يشقى وال الدنيا في يضل فال: -رضي اهللا تعالى عنهما- عباس ابن قال

 قال كما ]سورة طـه) ١٢٤([ }ةً ضنكًا ونَحشُره يوم الِْقيامِة َأعمىومن َأعرض عن ِذكِْري فَِإن لَه مِعيشَ{

 مخلدون: أي ]سورة البقرة) ٣٩([ }والَِّذين كَفَرواْ وكَذَّبواْ ِبآياِتنَا ُأولَِئك َأصحاب النَّاِر هم ِفيها خَاِلدون{ :هاهنا

  ".محيص وال عنها لهم محيد ال فيها

  . أما بعد األمين، والصالة والسالم على رسول اهللا رب العالمين،الرحمن الرحيم، الحمد هللابسم اهللا 

سورة ) ٣٧([ }فَتَلَقَّى آدم ِمن ربِه كَِلماٍت فَتَاب علَيِه ِإنَّه هو التَّواب الرِحيم{ : في اآلية السابقةففي قوله تعالى
 والقراءة الثانية  القراءة األولى بضم آدم ونصب كلمات،، اآلية قراءتين هذهفيه إلى أن ي، ينبغي التنب]البقرة

 هو -صلى اهللا عليه وسلم-فيكون آدم  } ِمن ربِه كَِلماتٌفَتَلَقَّى آدم{ ،بنصب آدم وضم كلمات: ، أيبعكسها
الخلط بين ؛ إذ ين القراءاتوهذا مثال على ما ال يصح الجمع فيه ب، ويكون الذي تلقاه هذه الكلمات، ىالمتلقَّ

 مرتبة على األخرى، هذا أن ال تكون إحدى القراءتين: من أهم هذه الشروط، والقراءات يصح بثالثة شروط
  .أهم شرط

 :، وأقرأ في الموضع الثاني]سورة الفاتحة) ٤([ }مِلِك يوِم الديِن{ :أستطيع أن أقرأ مثالً في سورة الفاتحة يعني

}راهِدنَا الصستَِقيماطَِساهِدنَا ال: ، بالسين]سورة الفاتحة) ٦([ }اطَ المأن أخلط ال إشكال األخرى، فقراءةال على ر 
 ألتزم بقراءة واحدة؛ ألن ذلك من القرآن المنزل فال إشكال لكن بثالثة شروط، أهم هذه بين القراءات دون أن

  .الشروط ما ذكرت

 فإن المعنى يفسد إذ أين - الموضعينرفعب– آدم من ربه كلماتٌ فتلقى : فقلنا بين القراءتين هنالو خلطنالكن 
أين   إذفتلقى آدم من ربه كلماٍت يفسد المعنى،:  وكذلك لو قرأنا بنصب الموضعين؟يكون المفعول به هنا

  .الفاعل حينئذ؟ فال يصح أن يخلط بين القراءتين في مثل هذه الصورة

 وهو مفرد والمراد به  العدو مصدر،]سورة البقرة) ٣٦([ } بعضكُم ِلبعٍض عدووقُلْنَا اهِبطُواْ{ :قوله تعالى
الجمع، فالعدو يصدق على الواحد والكثير باعتبار أنه مصدر، فمثل هذا االستعمال يحمل على معنى الجمع، 

 إلى  باإلضافةير، أومع اإلضافة إلى الضم أو وهذا كثير في القرآن، سواء كان ذلك باإلفراد من غير إضافة
ي لة المفرد ففمن أمث في كالم العرب أيضاً، ةاالسم الظاهر، أو كان ذلك بالجمع مع اإلضافة، وأمثلته كثير
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، ]سورة النــور) ٣١([ }َأِو الطِّفِْل الَِّذين لَم يظْهروا علَى عوراِت النِّساء{ : قوله تعالىير إضافةالقرآن من غ
  .الاألطف  يعنيفهنا

  .يعني أو أصدقائكم ]سورة النــور) ٦١([ }َأو صِديِقكُم{ :ومثال المفرد المضاف إلى الضمير قوله تعالى

  . نعم اهللا يعرفون: أي،]سورة النحل) ٨٣([ }يعِرفُون ِنعمتَ اللِّه{ :مثال المضاف إلى االسم الظاهر قوله تعالىو

  :وفي قول الشاعر

  هـا بها جيف الحـسر فأمـا عظام       
  

ــصليب    ــدها ف ــا جل ــيض وأم   فب
  

 أمثلة كثيرة توجديابسة، وهكذا وأما جلودها ف:  جلدها، والمعنى في-الهاء–  مضاف إلى الضميرجلد مفرد
  . أمر شائع معروفذاجداً، وه

وآِمنُواْ ِبما  *عهِدكُم وِإياي فَارهبوِنيا بِني ِإسراِئيَل اذْكُرواْ ِنعمِتي الَِّتي َأنْعمتُ علَيكُم وَأوفُواْ ِبعهِدي ُأوِف ِب{
) ٤١-٤٠([ }َأنزلْتُ مصدقاً لِّما معكُم والَ تَكُونُواْ َأوَل كَاِفٍر ِبِه والَ تَشْتَرواْ ِبآياِتي ثَمناً قَِليالً وِإياي فَاتَّقُوِن

  .]سورة البقرة

 ،-والسالم الصالة أفضل اهللا من عليه- محمد ومتابعة اإلسالم في ولبالدخ إسرائيل بني آمراً تعالى يقول"
 الصالح العبد بني يا: وتقديره -عليه السالم- يعقوب اهللا نبي وهو إسرائيل، أبيهم بذكر لهم ومهيجا

 بارز الشجاع ابن يا ،كذا افعل الكريم ابن يا: تقول كما الحق، متابعة في أبيكم مثل كونوا هللا المطيع

  .ذلك ونحو العلم اطلب العالم، ابن يا ألبطال،ا

  ".]سورة اإلسراء) ٣([ }ذُريةَ من حملْنَا مع نُوٍح ِإنَّه كَان عبدا شَكُورا{ :تعالى قوله أيضاً ذلك ومن

ذكره من الكالم حول ال على ما سبق هذا مث} يا بِني ِإسراِئيَل اذْكُرواْ ِنعمِتي الَِّتي َأنْعمتُ علَيكُم{: قوله تعالى
والمعنى اذكروا  }اذْكُرواْ ِنعمِتي{ -الياء– الضمير المفرد المضاف أنه يفيد الجمع، فالنعمة مفرد مضاف إلى

  .-عز وجل-هذا الخطاب صريح في أنه موجه إلى بني إسرائيل في تذكيرهم بنعم اهللا و، نعمي عليكم

 من الحديث ما سبق  كلإن: يقول -رحمه اهللا-ابن جرير الطبري  فسرينومنهم كبير الم-  العلمبعض أهل
  موجه أيضاً لبني إسرائيل كل ذلك وإسكانه الجنة، وما أشبه ذلك،مر المالئكة بالسجود لهعن خلق آدم، وأ

ه د ل بيده، وأسج-سبحانه وتعالى- أكرمهم بإكرام أبيهم آدم بأن خلقه -عز وجل-أن اهللا ، ويذكرهم بهذه النعم
 مع ،ق هو أيضاً موجه إلى بني إسرائيليرون أن ما سبهؤالء العلماء  ف،، وما إلى ذلكمالئكته، وأسكنه جنته

 تذكير ضمن ذلكومن  -صلى اهللا عليه وسلم- يحكي خبر آدم -عز وجل-اهللا فأن ظاهر ذلك أنه عام، 
  .بني إسرائيلللناس بنعمته عليهم، وتحذيرهم من عدوهم إبليس، ثم تحدث بعد ذلك عن 

تبارك -ن ذلك شروع في مخاطبة بني إسرائيل وتذكيرهم بنعمه  إ-رحمه اهللا-على قول ابن جرير و
  .، وإال فالكالم معهم بدأ قبل ذلك عليهم، ثم صرح باسمهم بعد ذلك-وتعالى

ك جميع النعم التي أنعم اهللا بها دخل في ذلت، ف اذكروا نعمي:أي ،}يا بِني ِإسراِئيَل اذْكُرواْ ِنعمِتي{: قوله تعالى
على بني إسرائيل، وال يختص ذلك بنعمة دون نعمة، وبالتالي ما يذكره السلف في تعداد بعض النعم كله 

فمن ذلك أنه أنجاهم من آل فرعون، وأغرق فرعون وقومه، ومن ، داخل في معنى اآلية، واهللا تعالى أعلم
ه اصطفاهم على عالمي زمانهم، وجعل فيهم األنبياء، وجعلهم ملوكاً،  والسلوى، وأنذلك أنه أنزل عليهم المن
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وآتاهم ما لم يؤت أحداً من العالمين، وأورثهم مشارق األرض ومغاربها التي بارك فيها، إلى غير ذلك من 
  .األمور الكثيرة التي يمتن اهللا بها على بني إسرائيل

 بالقيام بوظائف ،الجوارحب وبالقلب وبالعمل  باللساناذكروا نعمي: أي }يكُماذْكُرواْ ِنعمِتي الَِّتي َأنْعمتُ علَ{
  .}اذْكُرواْ ِنعمِتي الَِّتي َأنْعمتُ علَيكُم{: العبودية، فهذا كله داخل في معنى قوله

 ذهم منإنقا من التي كانت لهم  تلك النعممع أن من بني إسرائيلوجه إلى األحياء يت  عن النعمهذا الخطاب

 تإنما كان  وغير ذلك من النعم التي ذكرها اهللا تعالىوجعل الملك فيهم، ، وإنزال المن والسلوىفرعون
 تحصل لهم وإنما حصلت، ولم اولم يروها تلك النعم كيف صح مخاطبتهم بذلك مع أنهم لم يدركو فألجدادهم،
  لألجداد؟

فإن  ايرزا وبالنسبة لل،ةذري والون لآلباء تتصل باألبناءالقاعدة أن النعمة التي تكإن : الجواب عن ذلك أن يقال
وِإذْ قُلْتُم يا موسى لَن { :-عز وجل-ذلك يكون متصالً بذريتهم إذا كانوا على طريقتهم، ولهذا يقول لهم اهللا 

 -صلى اهللا عليه وسلم-لنبي ، مع أن الذين كانوا في زمان ا]سورة البقرة) ٥٥([ }نُّْؤِمن لَك حتَّى نَرى اللَّه جهرةً

  هوهذاوما قالوا هذا، لكن لما كانوا على طريقتهم صح أن يوجه إليهم هذا الخطاب، وهكذا في أمثلة كثيرة، 

  .ذكر الرزايا التي قارفوها والفرق بين المخاطبة بالنعمة

 -اهللا تعالى عنهمارضي - عباس بن اهللا عبد  عنالطيالسي داود أبو رواه ما بدليل ؛يعقوب هو فإسرائيل"

 إسرائيل أن تعلمون هل((: لهم فقال -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا نبي اليهود من عصابة حضرت: قال

  .)١())اشهد اللهم((: -صلى اهللا عليه وسلم- النبي فقال. نعم اللهم: قالوا. ))يعقوب؟

  ". عبد اهللا:لك أن إسرائيل كقو-رضي اهللا تعالى عنهما-وروى الطبري عن عبد اهللا بن عباس 

:  بمعنى عبد، والثاني بمعنى اهللا، ولهذا يقال منها األول الجزء،هي كلمة أعجمية مركبةإسرائيل ن إ: يقولون

جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وما أشبه هذا، وهذا أشهر ما فسرت به، وإال فقد فسرت بأشياء كثيرة غير هذا، 
 فإيل هو ، أسر الشيطان-صلى اهللا عليه وسلم-عقوب أن ي هو إسرائيلبن المراد إ: قول بعضهممنها 

  .غير صحيحقول الشيطان، وهذا 

 بها أنعم التي اهللا نعمة: مجاهد قال ]سورة البقرة) ٤٠([ }اذْكُرواْ ِنعمِتي الَِّتي َأنْعمتُ علَيكُم{ :تعالى وقوله"

 عبودية من ونجاهم والسلوى، المن معليه وأنزل الحجر، لهم فجرأن  ذلك ِسوى وفيما سمى فيما عليهم

  .نفرعو آل

  .الكتب عليهم وأنزل والرسل األنبياء منهم جعل أن نعمته: العالية أبو وقال

يا قَوِم اذْكُرواْ ِنعمةَ اللِّه علَيكُم ِإذْ جعَل ِفيكُم َأنِبياء وجعلَكُم { :لهم -عليه السالم- موسى كقول وهذا: قلت
لُوكًا ومالَِمينن الْعا مدْؤِت َأحي ا لَمزمانهم في يعني ]سورة المائدة) ٢٠([} آتَاكُم م.  

اذْكُرواْ ِنعمِتي الَِّتي {:  تعالىقوله في -رضي اهللا تعالى عنهما- عباس ابن عن إسحاق بن محمدوروى 
كُملَيتُ عموقومه فرعون نم نجاهم كانلما  آبائكم وعند عندكم بالئي: أي }َأنْع.  
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صلى اهللا عليه - للنبي َأعناقكم في أخذت الذي بعهدي: قال ]سورة البقرة) ٤٠([} اْ ِبعهِدي ُأوِف ِبعهِدكُموَأوفُو{
 واألغالل راصاآل من عليكم كان ما بوضع واتباعه، بتصديقه عليه وعدتكم ما لكم أنجز جاءكم إذا -وسلم

  .حداثكمإ من كانت تيال بذنوبكم أعناقكم في كانت التي

ولَقَد َأخَذَ اللّه ِميثَاقَ بِني ِإسرآِئيَل وبعثْنَا ِمنهم اثْنَي عشَر نَِقيبا { : تعالىقوله هو: البصري الحسن وقال
عِلي وسنتُم ِبرآمكَاةَ والز تُمآتَيالَةَ والص تُمَأقَم لَِئن كُمعِإنِّي م قَاَل اللّهنًا وسا حضقَر اللّه تُمضَأقْرو موهتُمرز

ارا اَألنْهِتهِري ِمن تَحنَّاٍت تَجج ِخلَنَّكُمُألدو َئاِتكُميس نكُمع نسورة المائدة) ١٢([ }لَُّأكَفِّر[."  

اْ ِبعهِدي ُأوِف ووَأوفُ{ يفسر بالقرآن،  أن-عز وجل-أحسن ما يفسر به هذا الموضع من كتاب اهللا  لعل
ِدكُمهِلي { : مصرح به في هذه اآلية-عز وجل- فعهد اهللا }ِبعسنتُم ِبرآمكَاةَ والز تُمآتَيالَةَ والص تُمَأقَم لَِئن

 الجزاء يكون لهم ، ثم بعد ذلك العهد إن وفوا به]سورة المائدة) ١٢([ }وعزرتُموهم وَأقْرضتُم اللّه قَرضا حسنًا
 فهذا عهد اهللا ،]سورة المائدة) ١٢([ }لَُّأكَفِّرن عنكُم سيَئاِتكُم وُألدِخلَنَّكُم جنَّاٍت تَجِري ِمن تَحِتها اَألنْهار{الحسن، 

  . لبني إسرائيل، واهللا أعلم-عز وجل-

 جميع يطيعه عظيماً نبيا إسماعيل بني من سيبعث أنه التوراة في عليهم اهللا أخذ الذي هو: آخرون وقال"

 له وجعل الجنة هوأدخل ذنبه لهاهللا  فرغ اتبعه فمن -صلى اهللا عليه وسلم- محمد به والمراد ،الشعوب

  ".ينأجر

  فهذا من العهد الذي أخذ-صلى اهللا عليه وسلم-منهم محمد  الذين }وآمنتُم ِبرسِلي{:  تعالىهذا داخل في قوله

وِإذْ َأخَذَ اللّه ِميثَاقَ النَِّبيين لَما آتَيتُكُم من ِكتَاٍب وِحكْمٍة ثُم جاءكُم { :-عز وجل-ما قال اهللا  ك عليهم،اهللا
سورة ) ٨١([} واْ َأقْررنَارسوٌل مصدقٌ لِّما معكُم لَتُْؤِمنُن ِبِه ولَتَنصرنَّه قَاَل َأَأقْررتُم وَأخَذْتُم علَى ذَِلكُم ِإصِري قَالُ

 وأمم وأتباع - الصالة والسالممعليه- على األنبياء -عز وجل- فهذا من العهد الذي أخذه اهللا ]آل عمران
  .]سورة المائدة) ١٢([ }وآمنتُم ِبرسِلي{ : كما هو مصرح به في هذه اآلية لهمهؤالء األنبياء تبع

  ".-صلى اهللا عليه وسلم- بمحمد -السالم الصالة وعليهم- نبياءاأل عن كثيرة بشارات الرازي أورد وقد "

 أيضاً جماعة من اغيره الرازي في التفسير الكبير ذكر من الكتب السابقة طائفة من هذه البشارات، وذكر
 يورودنها -صلى اهللا عليه وسلم- حينما يوردون ما ورد في الكتب السابقة من البشارة بمحمد ، فهمالمفسرين

ومبشِّرا ِبرسوٍل يْأِتي ِمن بعِدي اسمه { :وهو قوله تعالى، وبعضهم يوردها في مقام آخر، ذا المقامفي ه
دمصديق حسن خان في كتاب فتح البيان أورد نماذج كثيرة من كتب بني ، فتجد مثالً]سورة الصف) ٦([ }َأح 

  .-صلى اهللا عليه وسلم-إسرائيل التي تصرح بمجيء النبي 

  ".يتبعوه أنو اإلسالم دين: عباده إلى عهده: قال ]سورة البقرة) ٤٠([ }وَأوفُواْ ِبعهِدي{ :العالية أبو وقال"

 من الكالم على المفرد المضاف والذي يؤديه من معنى، وهو أن المقصود وهذا مثال على ما سبق أيضاً
  .أوفوا بعهودي

 أرض: قال ]سورة البقرة) ٤٠([ }ُأوِف ِبعهِدكُم{ :-همارضي اهللا تعالى عن- عباس ابن عن الضحاك وقال"

  .أنس بن والربيع العالية، وأبو والضحاك، السدي، قال وكذا، الجنة وأدخلكم عنكم



 ٥

 بن والربيع والسدي، العالية، أبو قاله ؛فاخشوِن: أي ]سورة البقرة) ٤٠([ }وِإياي فَارهبوِن{:  تعالىوقوله

  .وقتادة أنس،

 تأنزل ما بكم أنزل أن: أي }وِإياي فَارهبوِن{: تعالى قوله في -رضي اهللا تعالى عنهما- عباس ابن لوقا
  ".وغيره المسخ من عرفتم قد التي النَِّقمات من آبائكم من قبلكم كان بمن

وإال فإن ق، وكل ذلك من التفسير بما يقرب المعنى، وليس ذلك من قبيل التفسير بالمطاب، أي أنه يخوفهم
المعنى الخادم، وإن كانت تتفق معه في المعنى في : أو قلالرهبة تفترق عن الخوف في المعنى الزائد 

، الخوف كما فسرت به هنا، ولكنها تفترق معه في المعنى التكميلي هو لرهبةلالمعنى األصلي فاألصلي، 
بة على مراتب، فالخوف منه ما الخوف على مراتب، كما أن المحوأخص منه،   نوع من الخوف هيفالرهبة

تارة ففي كل مقام بحسبه، هو نه ما يكون من قبيل الرهبة، ومنه ما يكون من قبيل الخشية، فيكون رعباً، وم
يكون ذلك مع علم بالمخوف منه، فيكون ذلك من قبيل الخشية وتارة يمأل القلب فيضطرب له القلب ويرتجف 

 إلى غير ذلك مما يصاحب ،..ع شيء من التعظيم لهذا المخوففيكون ذلك من قبيل الرعب وتارة يكون م
  .الخوف، فيكون له معنىًِ يخصه

 واتباع الحق إلى يرجعون لعلهم والرهبة بالرغبة إليه فدعاهم الترهيب، إلى الترغيب من انتقال وهذا"

يهدي  واهللا باره،أخ وتصديق أوامره، وامتثال وزواجره، بالقرآن واالتعاظ -صلى اهللا عليه وسلم- الرسول
 به يعني  ]سورة البقرة) ٤١([ }وآِمنُواْ ِبما َأنزلْتُ مصدقاً لِّما معكُم{ :قال ولهذا مستقيم؛ صراط إلى يشاء من

 منيرا وسراجا ونذيرا بشيرا العربي األمي النبي -صلى اهللا عليه وسلم- محمد على أنزل الذي القرآن

  .واإلنجيل التوراة من يديه بين لما مصدقًا تعالى اهللا من الحق على مشتمالً

 أهل معشر يا: يقول }وآِمنُواْ ِبما َأنزلْتُ مصدقاً لِّما معكُم{:  تعالىقوله في -رحمه اهللا- العالية أبو قال

 عندهم امكتوب -صلى اهللا عليه وسلم- محمدا يجدون ألنهم: يقول معكم لما مصدقًا أنزلت بما آمنوا الكتاب

  ".ذلك نحو وقتادة أنس بن والربيع مجاهد عن وروي ،واإلنجيل التوراة في

الكتب التي يذكر فيها مناظرة النصارى، والرد على النصارى تجد فيها نماذج كثيرة من هذه النصوص 
  .المنقولة عن كتبهم

تب وهو من أفضل ما كُ، وعفي مجلدين مطب -رحمه اهللا- الهنديكتاب إظهار الحق للكرواني  في نظر مثالًا
 كثيرة نقلها من كتبهم، وقد اعتنى بهذا طائفة من اًتجد فيه نصوصم، في مجادلة النصارى والرد عليه

  .أشياء من هذاالمعاصرين الذين تصدوا للرد على النصارى ومجادلتهم ومناظرتهم، وجمعوا 

 وال :-رضي اهللا تعالى عنهما- عباس ابن قال ،]البقرةسورة ) ٤١([ }والَ تَكُونُواْ َأوَل كَاِفٍر ِبِه{ :وقوله"
  .غيركم عند ليس ما العلم من فيه وعندكمتكونوا أول كافر به 

 أهل جنسكم من يعني -صلى اهللا عليه وسلم- بمحمد كفر من َأوَل تَكُونُوا وال{: يقول: العالية أبو قال

  ".أنس بن والربيع والسدي، الحسن، قال وكذا، بمبعثهكم سماع بعد الكتاب



 ٦

والَ تَكُونُواْ َأوَل {هو جواب على إشكال مقدر، وهو كيف وصفهم بهذا الوصف  ،الكتاب أهل جنسكم من :قوله
 إذ إن هذا القرآن أول ما طرق إنما طرق أسماع المشركين في مكة،  الكفر؛بقوا إلى ذلكمع أنهم س }كَاِفٍر ِبِه

  ؟هم بذلك في هذه السورة المدنية خاطبف، فكي من أهل مكةفكفر من كفر

، فيكونون بذلك قد سنوا سنة سيئة لمن جاء بعدهم  يعني من أهل الكتاب}والَ تَكُونُواْ َأوَل كَاِفٍر ِبِه{: فالجواب
  .ممن هو على دينهم من أهل الكتاب

لمدينة هم أول من ه في او أو من جاور-صلى اهللا عليه وسلم-وال شك أن هؤالء اليهود الذين عاصروا النبي 
 بما -صلى اهللا عليه وسلم- هذا القرآن من أهل الكتاب، فلما ردوه وكذبوا به، ووصفوا النبي مطرق سمعه

 ال يدخلون في كتاب على ذلك، وصار عامة اليهودوصفوه به كان ذلك إغالقاً لباب القبول، فتتابع أهل ال

  .اإلسالم إال الواحد بعد الواحد، عبر قرون متطاولة

  ".}ِبما َأنزلْتُ{ :قوله في ذكره تقدم الذي القرآن، على عائد }ِبِه{: قوله في الضمير أن جرير ابن واختار"

، والقول الثاني -صلى اهللا عليه وسلم-، يعني بمحمد }والَ تَكُونُواْ َأوَل كَاِفٍر ِبِه{في قوله  القول األول أي أن
  .بالقرآن

صلى -نبي ال، ف]سورة البقرة) ٤١([ }نزلْتُ مصدقاً لِّما معكُم والَ تَكُونُواْ َأوَل كَاِفٍر ِبِهوآِمنُواْ ِبما َأ{ :نص اآلية
ألنه هو :  القرآن ، قال إنه}وآِمنُواْ ِبما َأنزلْتُ{: قولهن المراد بإ: ، فمن قاللم يذكر في اآلية -اهللا عليه وسلم

:  قالوا-صلى اهللا عليه وسلم-ن المقصود به النبي إ: ادر، والذين قالواالمحدث عنه في اآلية، وهذا هو المتب

  أرجح؟ ، وأي القولين-عز وجل- على اهللا نه كذاب مفتٍرإهو الذي جاء بالقرآن فكفروا به، وقالوا 

ل  يكون هذا من قبيل المثا-صلى اهللا عليه وسلم-ن المراد به النبي إ :، وعلى القول الثاني أرجحالقول األول
  ..واهللا أعلم، ، وهو عود الضمير على غير مذكور ذكرهعلى ما سبق

لكالم على ذكر  ا يمكن أن يجتمع المعنيان لما بينهما من المالزمة، وسبق: يقول-رحمه اهللا-الحافظ ابن كثير 
ألن قاعدة أن اآلية إذا احتملت معنيين فأكثر وأمكن حملها على الجميع من غير معارض فإنها تحمل عليها؛ 

  .على المعنى الكبيرالقليلة الدالة القرآن يعبر به باأللفاظ 

 أن يكون بين المعنيين -وهو من أجلى صورها التي يحمل فيها هذا على هذا- ومن صور هذه القاعدة
ر بالقرآن ال شك أنه كفر بمن جاء بالقرآن وهو مالزمة، وال شك هنا أنه بين المعنيين مالزمة، فالذي كف

هذا القرآن كذب، فالذي جاء به كذلك متصف بالكذب، ولكن :  إذا قالألنه ،-اهللا عليه وسلمصلى -محمد 
حينما تفسر اآلية يذكر هذا على سبيل بيان المعنى بالالزم، بمعنى أننا ال نفسر به ألول وهلة ونقف عليه، ال 

هذا من قبيل التفسير ف - اهللا عليه وسلمصلى- بمحمد : أي}والَ تَكُونُواْ َأوَل كَاِفٍر ِبِه{معنى اآلية : نقول
 :، فنقول-بالمطابق مثالً- المتبادر ذكر هذا للحاجة، وإال فاألصل أن يذكر المعنى األصلييبالالزم، وإنما 

والزمه، وال تكونوا أول كافر بمن جاء بالقرآن؛ ألن من كفر :  أي بالقرآن، ونقول}والَ تَكُونُواْ َأوَل كَاِفٍر ِبِه{
  .بمن جاء بالقرآنقرآن يلزم منه أن يكون كافراً بال

وبالتضمن، وباإلشارة، وباإليماء داللة، يفسر بالمطابق، وبالالزم، والنص القرآني يفسر بجميع أنواع ال
ب الكالم بألوان هذه ، فيقلَّ-سبحانه وتعالى-والتنبيه، فهو كالم حق صدر من عليم حكيم ال يخفى عليه شيء 



 ٧

صلى اهللا - محمد ن المقصود باآليةإ: ا جئنا نوجه اآلن قول من قالذفإ، ط منه المعاني جميعاًالدالالت ويستنب
بهذه الطريقة نستطيع أن نوجه عبارات السلف ، وللعلم فإننا هذا مثال على التفسير بالالزم:  نقول-عليه وسلم

، ثم  كذا، والقول الثاني كذاألولوفي اآلية قوالن، القول ا:  أن نقولفضل منأ هذا و-مرضي اهللا تعالى عنه-
، وهذا كذا هذا القول محمول على : فنقولنناقش هذه األقوال،إنما التفسير أن هذا ليس بتفسير، فنمضي، 

من قال بأنه :  فال نقول مثالً، ما هو أرجحنوجه هذه األقوال أو نختار منهاهكذا و كذا، القول محمول على
  .. هذا تفسير بالالزم: هذا باطل، بل نقول فقوله-صلى اهللا عليه وسلم-محمد 

 ،}ِبما َأنزلْتُ{ :قوله في ذكره تقدم الذي القرآن، على عائد }ِبِه{: قوله في الضمير أن جرير ابن واختار"
 ومن -صلى اهللا عليه وسلم- بمحمد كفر فقد بالقرآن كفر من ألن ؛متالزمان ألنهما صحيح؛ القولين وكال

  ".بالقرآن كفر فقد - عليه وسلمصلى اهللا- بمحمد كفر

إن الغاسق الليل : قيل، ]سورة الفلق) ٣([ }وِمن شَر غَاِسٍق ِإذَا وقَب{ :قوله تعالىلتفسير بالالزم لمن األمثلة 
 }فَمحونَا آيةَ اللَّيِل{ :هو آية الليل التي في قوله تعالى القمرألن  ؛القمر والليل بينهما مالزمة، والقمر: قيلو

  .، فإذا ذكر القمر ذكر الليل، وإذا ذكر الليل ذكر القمر]سورة اإلسراء) ١٢([

 قريش كفار من تقدمهم قد ألنه إسرائيل؛ بني من به كفر من أول به فيعني }َأوَل كَاِفٍر ِبِه{: قوله وأما"

 المدينة يهود نفإ مباشرة، إسرائيل بني من به كفر من أول المراد وإنما كثير، بشر العرب من وغيرهم

  .جنسهم من به كفر من أول أنهم يستلزم به فكفرهم بالقرآن، خوطبوا إسرائيل بني أول

 بآياتي اإليمان عن تعتاضوا ال :يقول ]سورة البقرة) ٤١([ }والَ تَشْتَرواْ ِبآياِتي ثَمناً قَِليالً{:  تعالىوقوله

  ".فانية قليلة فإنها وشهواتها، بالدنيا رسولي وتصديق

: وقلنا ،]سورة البقرة) ١٦([ }ُأولَِئك الَِّذين اشْتَرواْ الضالَلَةَ ِبالْهدى{: -عز وجل- أول السورة قال اهللا في

 أن لكن ال يخفى عند من سلمت فطرته وسليقته العربية حتى يشتروا الضاللة، ما كانوا يملكون الهدىإنهم 
  .لة عن الهدى بالضال استعاضوا بذلك أنهم المراد أنيفهم

   ستبدلوا، أو ال تتعتاضوا ال ومعناهتعبير دقيق هذا  ]سورة البقرة) ٤١([ }ِبآياِتي ثَمناً قَِليالً والَ تَشْتَرواْ{: وقوله

اشتريت الكتاب بثوب، واشتريت الكتاب بدرهم، فالدرهم هو قيمة الكتاب، : والباء تدخل على المتروك، تقول
 .باء على الشيء الذي خرج من يدكلكالهما سلعة، فيكون ا

 ،كما اشترى المسلم إذ تنصراأبدلت بالجمة رأساً أزعرا، وبالثنايا الواضحات الدردرا، :  قال بعض الرجاز
  ، لم يكن نصرانياً قبل ذلك والنصرانيةباإلسالم عاض عن است: أي

الل عنها، بمعنى أنكم ترتضون الكفر والبقاء على الضال تعتاضوا : أي }ِبآياِتي ثَمناً قَِليالً والَ تَشْتَرواْ{ وهنا
عز - أحكام اهللا  بذلك فيبدلونا يأخذونه من الرش كانواوذلك عن طريق ماواالنحراف بسبب إحراز الدنيا، 

ِإن كَِثيرا من {: -عز وجل- كما قال اهللا في قراطيس يبدونها ويخفون كثيراً منها،يجعلونه  حيث كانوا -وجل
ِبيِل اللِّهاَألحن سع وندصياِطِل واَل النَّاِس ِبالْبوَأم ْأكُلُوناِن لَيبهالراِر ويأكلون أموال ف، ]سورة التوبة) ٣٤([ }ب

ذلك  التي يأخذونها، إضافة إلى األموال األخرى كالسخرة وغير ا الرش:منها بصور شتى، والناس بالباطل
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 بهيمنة رجال الدين والكنيسة والرهبان وما إلى ذلك، وتارة يأخذونه على أنه مما كانوا يتعاطونه ويفعلونه
  . إلى غير ذلك من أكلهم أموال الناس بالباطل في الحقيقة، يأخذونه ألنفسهموهم ،يصرف في أعمال البر

القليل ال يشترط أن يكون ماالً، الثمن كما أن  داخلة فيه، ا الرش}ِبآياِتي ثَمناً قَِليالً والَ تَشْتَرواْ{ :قوله تعالىف
وا ما كتبه الشيخ عبد الرحمن ء المحافظة على المنزلة واألتباع والمكانة وما أشبه ذلك، واقر قد يكونوإنما

 كالم في فيهف ، في أواخر كتاب التنكيل الذي فصل وسمي القائد إلى تصحيح العقائد-رحمه اهللا– المعلمي
يخ ى ش ما الذي يجعل اإلنسان يصر على الضالل واالنحراف ويبقين فيه يبموانع الهدى، عن غاية الجودة

  يكون له في الباطل شهرة ومعيشةمنهم من ذكر أن ومما كثيرة جداً، اًذكر أمورو اً في البدعة، رأسأوطريقة 

لرجوع  ربما فقد شهرته ومعيشته مما قد يؤدي إلى الرجوع إلى حاله األول إال أن يكتب اهللا له افإذا اهتدى
  .الصادق إلى الحق

 يأخذون أموال الناس ولهم في ذلك أتباع، هم ممنشيوخ الرافضة، وأشباهو كبار الصوفية، :ومن أمثلة هؤالء
 هذه ونيفقد يعلمون أنهم سعن الضالل واالنحرافأرادوا الرجوع  إذا هؤالء، فمثل  عند الناسولهم منزلة

على ما كانوا فيه من الضالل إبقاء على تلك المنازل واألموال  فربما بقوا شهرة ومعيشة،من األمور جميعاً 
  .ثمناً قليالً على حساب دينهم

إبقاء  فيصر على الباطل ويبقى على انحرافه، وذلك ،وظيفة محرمةفي اً  موظفاًإنسانومن أمثلة ذلك أن تجد 
وما تدر عليه من أموال ونحو   تلك الوظيفةى الحق فسيفقد؛ ألنه يعلم أنه إن رجع إلالثمن القليلعلى هذا 

  .ذلك

     رضي اهللا تعالى- حبيب بن طلق عنروى ابن أبي حاتم  ]سورة البقرة) ٤١([ }وِإياي فَاتَّقُوِن{ :وقوله"

على نور  اهللا معصية تترك وأن اهللا، من نور على اهللا رحمة رجاء اهللا بطاعة تعمل أن التقوى: قال ،-عنه
  ".من اهللا تخاف عقاب اهللا

 لعدم رغبته فيه بطبيعته مثالً، وليست نفسه مما يطلب الحرام  المرءبمعنى أن التقوى ليس معناها أن يترك
 أو يترك ذلك خوفاً من الناس أو حياء منهم، وإنما على نور من اهللا، ترجو ثواب اهللا، أو تخاف ،ذلك ويشتهيه

  .عقاب اهللا

 ومخالفتهم خالفه وإظهار الحق كتمان من يتعمدونه فيما يتوعدهم عالىت أنه }وِإياي فَاتَّقُوِن{: قوله ومعنى"

  .عليه وسالمه اهللا صلوات الرسول

}ونلَمتَع َأنتُمقَّ وواْ الْحتَكْتُماِطِل وقَّ ِبالْبواْ الْحالَ تَلِْبسو* اِكِعينالر عواْ مكَعاركَاةَ وآتُواْ الزالَةَ وواْ الصَأِقيمو{ 

  ]سورة البقرة) ٤٣-٤٢([

 الحق وكتمانهم به وتمويهه بالباطل الحق تلبيس من يتعمدونه كانوا عما لليهود ناهيا تعالى يقول

 معا، الشيئين عن فنهاهم }مواْ الْحقَّ وَأنتُم تَعلَمونوالَ تَلِْبسواْ الْحقَّ ِبالْباِطِل وتَكْتُ{: الباطل وإظهارهم

والَ {: -رضي اهللا تعالى عنهما- عباس ابن عن الضحاك، قال ولهذا به؛ والتصريح الحق بإظهار وأمرهم
  .بالكذب والصدق بالباطل الحق تخلطوا ال }تَلِْبسواْ الْحقَّ ِبالْباِطِل
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 اهللا دين نم وأنتم تعلمون، أباإلسال والنصرانية اليهودية تلبسوا ال }اْ الْحقَّ ِبالْباِطِلوالَ تَلِْبسو{: قتادة وقال

  ".ذلك نحو البصري الحسن عن وروي، اهللا من ليست بدعة والنصرانية اليهوديةأن و اإلسالم،

ما { :قوله تعالىمعنى ذلك في  :اهللا من ليست بدعة والنصرانية اليهوديةأن و اإلسالم، اهللا دين نأ: قوله
شِْرِكينالْم ِمن ا كَانما وِلمسِنيفًا مح لَِكن كَانا واِنيرالَ نَصا ووِديهي اِهيمرِإب سورة آل عمران) ٦٧([} كَان[ ،

 لم يكونوا -عليهم الصالة والسالم- وعيسى وغيرهم من األنبياء ، وموسى-صلى اهللا عليه وسلم-فإبراهيم 
  .اً وال نصارى، حاشاهم من ذلك، وإنما كانوا حنفاء على اإلسالميهود

كله إذا خلط الحق بالباطل صار : ويقول، هؤالء يخلطون الحق بالباطل القول بأن بعض أهل العلم يستشكل
 ال لمةعن ك، في آية أخرى اً مشابه كما أن هناك استشكاالً؟}والَ تَلِْبسواْ الْحقَّ ِبالْباِطِل{: باطالً فكيف قال

  .]سورة يوسف) ١٠٦([ }وما يْؤِمن َأكْثَرهم ِباللِّه ِإالَّ وهم مشِْركُون{:عالقة لها بالموضوع هنا، وهي قوله تعالى

 يمكن أن يجتمع هذا وهذا فيكون اإلنسان قد جمع بين إذإطالقاً،  ينا المعال إشكال في هذه والحقيقة أنه
طوائف بعض ف ؛ والباطلواإليمان، والجاهلية واإلسالم، ويكون قد جمع بين الحقاإليمان والكفر، والنفاق 

 كانوا هم بعض،-صلى اهللا عليه وسلم-مثالً منهم من كان يعترف بنبوة محمد اليهود أو طوائف النصارى 
ولسنا مخاطبين بذلك، فهذا من لبس الحق  إنه مبعوث إلى العرب خاصة،: يقرون بهذا، ولكنهم يقولون

  .الباطلب

إنه ليس بمحمد : أوصافه فهذا من الحق، ولكن حينما يقولون وكذلك حينما يعترفون أنه سيأتي نبي ويذكرون
يقول لصهره أو وكذلك حينما كان الواحد منهم ، فهذا من لبس الحق بالباطل، -صلى اهللا عليه وسلم-

يعني -ن ، فاثبت على هذا الديلرضيعه أو لقريبه من األوس أو الخزرج هذا هو النبي الذي بشرنا به
:  وبما جاء به، ولهذا قال بعده-صلى اهللا عليه وسلم-هذا حق، ومع ذلك هو كافر بمحمد و -اإلسالم

}كُمَأنفُس نوتَنسو ِبالِْبر النَّاس ونرسورة البقرة) ٤٤([ }َأتَْأم[.  

أن يجتمع هذا وهذا  أبعد الناس عنه، فيمكنهذا حق اثبت عليه، وهو : فهذا من المعاني الداخلة تحته، يقول
لتتبعن ((: - كما قال عليه الصالة والسالمويخلط الحق بالباطل، وهذا كثير، وقد شابهتهم هذه األمة في ذلك

  .)٢())سنن من كان قبلكم

 من يوجد من يخلط الحق بالباطل، ويلبس على الناس الحق فيجمع بين هذا وهذا، وتجد في الكالم الواحد: إذن
يجمع فهو اجتماع الحق والباطل الشيء الكثير حتى إن السامع لربما يتحير لهذا القائل ماذا يريد أن يقول، 

بين أمور صحيحة وأمور باطلة، وربما كان ذكر األمور الصحيحة في مقدمة ذلك ومطلعه من أجل 
  .الترويض والتهيئة لما سيذكره بعد ذلك من الباطل

 )٤٢([ }وتَكْتُمواْ الْحقَّ وَأنتُم تَعلَمون{: -رضي اهللا تعالى عنهما- عباس ابن عن إسحاق بن محمدوروى "

 ما في عندكم مكتوباً تجدونه وأنتم به، جاء وبما برسولي المعرفة من عندكم ما تكتموا ال: أي ،]سورة البقرة

  ".بأيديكم التي الكتب من تعلمون

                                                

ص  / ٦ج ) (٦٨٨٩ ())لتتبعن سنن من كان قبلكم((: -صلى اهللا عليه وسلم-قول النبي  باب – أخرجه البخاري في كتاب االعتصام بالكتاب والسنة - 2
  ).٢٠٥٤ص  / ٤ج ) (٢٦٦٩ (اتباع سنن اليهود والنصارى : باب– العلم :، ومسلم في كتاب)٢٦٦٩
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 ولكن يدخل فيه أيضاً من الكتمان أشياء ،-اهللا عليه وسلمصلى -هذا من أجلى صور كتمان نبوة محمد 
من ذلك لما سألهم ، و]سورة األنعام) ٩١([ }وتُخْفُون كَِثيرا{ :-عز وجل-أخرى كانوا يكتمونها، كما قال اهللا 

عه  وضع الحبر أصب فلما دعا بالتوراة،عن حد الزنا فأخفوه وذكروا له التحميم -صلى اهللا عليه وسلم-النبي 
     فلما قال عبد اهللا بن سالم ،كل هذا من كتمان الحق و، وأنكروا أن يكون ذلك في التوراة،على آية الرجم

: ل ماذا قال الحبر؟ قا، الحبر أن يرفع أصبعه-عليه الصالة والسالم-، وأمر النبي  ما قال-رضي اهللا عنه-

قُْل من َأنزَل الِْكتَاب الَِّذي جاء ِبِه موسى نُورا { :فألقمه اهللا حجراً حيث قالما أنزل اهللا على بشر من شيء، 
  .]سورة األنعام) ٩١([ }وهدى لِّلنَّاِس

 عن إضاللهم من الناس على العظيم الضرر من ذلك في ما تعلمون وأنتم: المعنى يكون أن ويجوز: قلت"

 عليهم، لتروجوه الحق من بنوع لمشوبا الباطل من لهم تبدونه ما سلكوا إن النار إلى بهم المفضي الهدى

  ".بالباطل الحق وخلط الكتمان وعكسه اإليضاح :والبيان

 أي تقومون بذلك عن علم، وال يقع ذلك بسبب  هوهذا المعنى الذي ذكره تحتمله اآلية، لكن المعنى المتبادر
يكْتُبون الِْكتَاب ِبَأيِديِهم ثُم يقُولُون هذَا فَويٌل لِّلَِّذين {  وإنما تفعلون ذلك قصداً وعمداً،جهل وخفاء في الحق،

ليثبت هذه  ليقرر و}يكْتُبون الِْكتَاب ِبَأيِديِهم{ :قال، ]سورة البقرة) ٧٩([ }يالًِمن ِعنِد اللِّه ِليشْتَرواْ ِبِه ثَمناً قَِل
  .هذا من أجلى صور التأكيدالجريمة عليهم، و

نهاهم عن  وهي أنه  ذكر قضية،]سورة البقرة) ٤٢([ }لِْبسواْ الْحقَّ ِبالْباِطِل وتَكْتُمواْ الْحقَّوالَ تَ{ :وفي قوله
والَ { يمكن أن يكون النهي عنهما معاً على قول بعض المفسرين، بمعنى أن الكالم مركب بهذه الطريقةأمرين 

  .، يعني نهاهم عن اجتماع األمرين]سورة البقرة) ٤٢([ }تَلِْبسواْ الْحقَّ ِبالْباِطِل وتَكْتُمواْ الْحقَّ

بينهما مالزمة،  إذ  ال بد من هذان قد كتم الحق،وال شك أن كل من لبس الحق بالباطل أنه ال بد أن يكو
والَ {كتمان الحق ولبس الحق بالباطل،  عن: أينهاهم عن األمرين معاً، : فالحاصل أن بعض أهل العلم يقول

  .} الْحقَّ ِبالْباِطِل وتَكْتُمواْ الْحقَّتَلِْبسواْ

  من هذين األمرينال تقرأ وتقف، فهل أنت نهيته عن كل واحد:  لشخصلو قلت:  نذكر هذا المثالوللتوضيح

منهي عن القراءة في حال نه أأم  منهي عن القراءة ومنهي عن الوقوف،  بمعنى أنهعلى سبيل االستقالل،
  الوقوف؟

والَ تَلِْبسواْ الْحقَّ ِبالْباِطِل {في اآلية، وفي حال الوقوف، فهذا بين من السياق، ن القراءة عهي ال شك أنه من
ال   ويكون مع ذلك غير كاتم للحق؟ أحد يلبس الحق بالباطل،هل يوجد ]سورة البقرة) ٤٢([ }وتَكْتُمواْ الْحقَّ

  .نا متوجه لمجموع األمرينالنهي ه: الحاصل أن بعض أهل العلم يقول، ولذلك فيوجد

 ما ،لكن إذا قلنا بأن كل واحد أيضاً منهي عنه على سبيل االستقالل ال تلبسوا الحق بالباطل، وال تكتموا الحق
  اإلشكال في هذا؟

م هو نهاهففي حال كونكم كاتمين للحق، } والَ تَلِْبسواْ الْحقَّ ِبالْباِطِل{: على األول يكون وبالتالي ف؛ال إشكال
نهاهم عن لبس الحق بالباطل فقد  :عن شيئين ال شك، لكن ال ندقق في هذا كثيراً؛ ألننا في الواقع إذا قلنا

  .نهاهم عن الكتمان فهو ذال عن كتمان الحق؛ ألنهم ال يمكن أن يفعلوا هذا إال بالكتمان، -وال بد-نهاهم 



 ١١

 ألهل تعالى قوله: مقاتل قال ]سورة البقرة) ٤٣([ } مع الراِكِعينوَأِقيمواْ الصالَةَ وآتُواْ الزكَاةَ واركَعواْ{"

  .-صلى اهللا عليه وسلم- النبي مع يصلوا أن أمرهم }وَأِقيمواْ الصالَةَ{: الكتاب

  .-صلى اهللا عليه وسلم- النبي إلى يدفعونها: أي الزكاة، يؤتوا أن أمرهم }وآتُواْ الزكَاةَ{

}عواْ مكَعارواِكِعينكونوا: يقول، -صلى اهللا عليه وسلم- محمد أمة من الراكعين مع يركعوا أن أمرهم } الر 

  .ومعهم منهم

 وأكمله ذلك أخص ومن أعمالهم، أحسن في المؤمنين مع وكونوا: أي }واركَعواْ مع الراِكِعين{: تعالى وقوله

  ".الجماعة وجوب على اآلية بهذه العلماء من كثير استدل وقد، الصالة

 أمر بإقامتها، وما  وأنه إذا أمر بالصالة سبق الكالم على معنى اإلقامة،}وَأِقيمواْ الصالَةَ وآتُواْ الزكَاةَ{ :قوله
  .أول السورة  في الكالم عنه سبقكل هذامعنى اإلقامة، ولماذا يجمع بين الصالة والزكاة كثيراً؟ 

 يطلق على ، وهو الركوع معروف]سورة البقرة) ٤٣([ }واْ الزكَاةَ واركَعواْ مع الراِكِعينوَأِقيمواْ الصالَةَ وآتُ{
كذلك الركوع المعروف في الصالة، ويطلق أيضاً على السجود، ويطلق على االنحناء، كل ذلك من الركوع، و

  .فالن يركع لفالن بمعنى أنه خاضع له: تقول، فيطلق على الخضوع

 وكونوا:  أي-رحمه اهللا- ذكر الحافظ ابن كثير كما-هنا أن اهللا أمرهم أن يركعوا مع الراكعين، المقصود و

 هذه اآلية، واهللا فسر بهتمن أحسن ما ، وهو الصالة وأكمله ذلك أخص ومن أعمالهم، أحسن في المؤمنين مع
  .أعلم

 المعبر عنها  أخص ذلك الصالةلحة الطيبة، ومنأعمالهم الصا كونوا مع أهل اإليمان، وشاركوهم في: أي
، ]سورة اإلسراء) ٧٨([ }وقُرآن الْفَجِر{ :-عز وجل-بالركوع، والعبادة قد يعبر عنها بجزء منها كما قال اهللا 

يدل على أن ذلك   فعبر عنها بجزء منها شريف، وال شك أن مثل هذا التعبير، الفريضة أيصالة الفجريعنى 
  .أركانها بادة بجزء منها فإن ذلك يدل على منزلة فيها، وأنه ركن منمن أركانها، إذا عبر عن الع

واجبة، وهذا االستدالل لى أن صالة الجماعة ع -رحمه اهللا-هذه اآلية يستدل بها العلماء كما أشار الحافظ و
     ولون في قولهذا يقى لإلنسان ألول وهلة أنه احتجاج واستدالل قوي، ولكن ماءفي بادئ األمر ربما يترا

هل هي ، ]سورة آل عمران) ٤٣([ }يا مريم اقْنُِتي ِلربِك واسجِدي واركَِعي مع الراِكِعين{: -تبارك وتعالى-
واسجِدي واركَِعي مع { ، مع أنه لم يذكر الركوع فقط وإنما ذكر السجود أيضاً،مأمورة بصالة الجماعة

اِكِعينالسياق واحد؟مع أن هذا ليس أمراً بالجماعة : اون هن تقول فلماذا }الر  

وجوب على ال يكفي في االحتجاج  ]سورة البقرة) ٤٣([ }واركَعواْ مع الراِكِعين{ :على كل حال قوله تعالى
 أن -صلى اهللا عليه وسلم- النبي هممثل صالة الجماعة، ولكننا نأخذ وجوب صالة الجماعة من أدلة أخرى، 

  .قوام بيوتهم، وما أشبه ذلك من األدلةيحرق على أ

"}ِقلُونَأفَالَ تَع الِْكتَاب تَتْلُون َأنتُمو كُمَأنفُس نوتَنسو ِبالِْبر النَّاس ونرتعالى يقول ]سورة البقرة) ٤٤([ }َأتَْأم :

 فال أنفسكم، نسوات أن الخير جماع وهو بالبر الناس تأمرون وأنتم الكتاب أهل معشر يا بكم يليق كيف

  اهللا؟ أوامر في قَصر من على فيه ما وتعلمون الكتاب، تتلون ذلك مع وأنتم به، الناس تأمرون بما نتأتمرو
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}ِقلُونقدتكم من فتنتبهوا بأنفسكم؛ صانعون أنتم ما }َأفَالَ تَعقال كما وهذا ،عمايتكم من وتتبصروا ر       

 بنو كان: قال }َأتَْأمرون النَّاس ِبالِْبر وتَنسون َأنفُسكُم{: تعالى قوله في قتادة عن معمر، عن الرزاق عبد

  .السدي قال وكذلك -عز وجل- اهللا، فَعيرهم ويخالفون، روبالب وبتقواه اهللا بطاعة الناس يأمرون إسرائيل

 والصالة، بالصوم الناس يأمرون كانوا والمنافقون الكتاب أهل }َأتَْأمرون النَّاس ِبالِْبر{: جريج ابن وقال

ونعديالناس، به يأمرون بما العمَل و مسارعة فيه الناس أشد فليكن بخير أمر فمن بذلك، اهللا رهمفعي.  

 أنفسكم تتركون: أي }وتَنسون َأنفُسكُم{: -رضي اهللا تعالى عنهما- عباس ابن عن إسحاق بن محمدوروى 

}تَتْلُون َأنتُموِقلُونَأفَالَ تَع د النبوة من عندكم بما الكفر عن الناس تنهون: أي } الِْكتَابهالتوراة، من والع 

 ميثاقي، وتنقضون ،رسولي تصديق في إليكم عهدي من فيها بما تكفرون وأنتم: أي أنفسكم، وتتركون

  .كتابي من تعلمون ما وتجحدون

 يأمرون كانوا حيث أنفسهم، حق في خطئهم على ونبههم عالصني هذا على ذمهم تعالى اهللا أن والغرض

 األمر فإن  بل على تركهم له،له، تركهم مع بالبر أمرهم على ذمهم المراد وليس يفعلونه، وال بالخير

 وال به أمرهم  منمع يفعله أن بالعالم واألولى الواجب ولكن العالم، على واجب وهو معروف بالمعروف

قَاَل يا قَوِم َأرَأيتُم ِإن كُنتُ علَى بينٍَة من ربي ورزقَِني ِمنْه { :-عليه السالم- عيب،ش قال كما عنهم، يتخلف
 ِباللِّه ِرزقًا حسنًا وما ُأِريد َأن ُأخَاِلفَكُم ِإلَى ما َأنْهاكُم عنْه ِإن ُأِريد ِإالَّ اِإلصالَح ما استَطَعتُ وما تَوِفيِقي ِإالَّ

ِه ُأِنيبِإلَيكَّلْتُ وِه تَولَيبترك أحدهما يسقط ال واجب، وفعله بالمعروف األمر من كُلٌّفَ، ]سورة هود) ٨٨([ }ع 

  ".والخلف السلف من العلماء قولي أصح على اآلخر

يدخل فيه كل ما وون أنفسكم،  كيف تأمرون الناس بالبر وتنس: أي، الهمزة هنا لإلنكار}َأتَْأمرون النَّاس{ :قوله
 والثبات -صلى اهللا عليه وسلم-ذكره المفسرون، حيث كانوا يأمرون بعض من يعرفون مثالً باتباع النبي 

، وكذلك أيضاًَ ما كانوا يأمرون به الناس من طاعة -عليه الصالة والسالم-على هذا الدين، ثم هم ال يتبعونه 
 وارتكابهم للموبقات، وأكلهم ألموال الناس بالباطل، ك، بفسادهم وهم أبعد الناس عن ذل-عز وجل-اهللا 

  .بأفعالهم قبل أقوالهموصدهم عن سبيل اهللا تعالى 

 عن مثل هذا الصنيع، فإن ا لبني إسرائيل، ولكنها ال تختص بهم، فإذا كان هؤالء قد نهوةوهذه اآلية موجه

َأفَالَ { :بالعقالء، فضالً عن أهل اإليمان، ولذلك قالهذه األمة مخاطبة بذلك من باب أولى، فهذا فعل ال يليق 
ِقلُونقولك ،  تأمر الناس بشيء وأنت تخالف هذا الشيء؟ كيفكيف يكون هذا: أي، ]سورة البقرة) ٤٤([ }تَع

وما ُأِريد َأن {: -صلى اهللا عليه وسلم-قال شعيب   كما وفعلك يصرفهم عنه، بل ينبغي أن تكونيدلهم عليه
يا َأيها الَِّذين َآمنُوا ِلم { :: عليك أن تتنبه لقوله تعالىكذلك، ]سورة هود) ٨٨([ }ِلفَكُم ِإلَى ما َأنْهاكُم عنْهُأخَا

لُونا لَا تَفْعم تَقُولُون *لُونا لَا تَفْعاللَِّه َأن تَقُولُوا م قْتًا ِعندم رسورة الصف) ٣-٢([ }كَب[.  

 في نفسه، ولكن كما قال الحافظ ابن  لذلك االمتثال وبين عليه أن يجمع بين ما يدعو الناس إليهفاإلنسان ينبغي
 تسقط على اإلنسان إذا كان غير ممتثل في نفسه، ال تسقط عنه تبعة األمر إن التبعة ال: -رحمه اهللا-كثير 

 بالمعروف والنهي عن المنكر، األمر: بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذه الشريعة فيها واجبات كثيرة منها
وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع، وما أشبه ذلك من بر الوالدين وصلة 
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، فإذا ترك اإلنسان واحداً من هذه األشياء، فإن ذلك ال يعني أنه يترك اآلخر، فإنه يجمع وغير ذلكاألرحام 
  .، وأعظم في الذنب والجرم لمرتبتهكون ذلك أحطإلى هذا التقصير تقصيراً غيره، في

بالمعروف واجب، والنهي عن المنكر واجب، فإذا اقتصر اإلنسان على األمر بالمعروف فقط دون فاألمر 
النهي عن المنكر يكون قد ترك واجباً، لكنه أفضل من الذي ال يأمر بمعروف وال ينهى عن منكر، والذي 

وال يأمر بالمعروف يكون قد ترك واجباً، وكذلك من ترك األمر  اتفي النهي عن المنكريقتصر فقط 
  . االمتثال كذلككوتر، بالمعروف والنهي عن المنكر فإن هذا قد ترك واجباً

فالناس على مراتب، منهم من يترك االمتثال، ويترك األمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالكلية، هذه مرتبة، 
يليها أن يفعل المنكر ويترك المعروف،  ال وينهى عن المعروف ويأمر بالمنكر،وأحط من هذا من يترك االمتث

هذا أحسن حاالً من  و-أعلى منها- قبلها  هذه مرتبة فوق التي،ويترك األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
 يأتي بعد ثمالذي قبله في االنحراف، ثم يأتي بعد ذلك من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولكنه ال يمتثل، 

، ثم الذي أحسن منه حاالً هو من يأمر ذلك من يمتثل في نفسه ولكنه ال يأمر بالمعروف وال ينهى عن المنكر
  .بالمعروف وينهى عن المنكر ويكون ممتثالً في نفسه

يجب أن نفرق بين هذه ف ولكن ذلك متعين في األمور الواجبة والمحرمة، ة في الجملةوقضية االمتثال مطلوب
  .وراألم

تنتهك، فيجب على اإلنسان أن يقف  ال يجوز أن -عز وجل-حدود اهللا وهناك أشياء واجبة وأشياء محرمة، 
غ له تضييع واجب آخر، وهو األمر عندها، سواء كان يأمر أو ما يأمر فإذا ضيعها فإن ذلك ال يسو

  .-عز وجل- حدود اهللا والنهي عن المنكر، فهذا من تضييعبالمعروف 

لى اإلنسان ابتداء، ت الناس فيه غاية التفاوت وهو ال يجب عاور المستحب من االمتثال فهذا أمر يتفيبقى القد
، فإذا كان األمر كذلك فإنه لشريعة فيعمل هذه األمور جميعاًيستطيع اإلنسان أن يحيط بكل ما جاءت به اوال 

 كالذي يحث ن كان هو ال يفعل هذا،لمستحبة وإال غضاضة عليه أن يأمر بلون من ألوان المعروف والطاعة ا
هو مشتغل بعبادات أخرى، كالذي ف وهو ال يفعلها لسبب أو آلخر، الناس مثالً على لون من العبادة مستحبةً

يحث الناس على إغاثة الملهوف، والقيام على األرملة واليتيم، وهو ال يفعل هذا، لكنه مشتغل بأمور أخرى 
  .ه واهتمامه ووقته، فال يجد وقتاً لمثل هذامن العبادات قد استحوذت على جهد

قد ال يكون  أنه ال ينتصب للتعليم، فهذا بمعنى وهو ال يعلم الناس س الخيرن يعلم الناأعلى  الذي يحث الناسو
  . قد يكون مشغوالً بأمور أخرى أهم من هذاملوماً؛ ألنه

يترك ، وكذلك عليه أن عليه أن يلتزم بهايجب فالواجبات أما فالمستحبات ال يستطيع اإلنسان أن يحيط بها، 
 المرتكبين لحدوده -عز وجل-لى المفرطين القاعدين عن طاعة اهللا إالمحرمات، وبالتالي هذا اللوم يتوجه 

، ال تعني أن اإلنسان يتخلى عن هذه هؤالءومحارمه، لكن هذا التفريط والمعاتبة التي جاءت في حق 
التقصير بل مر بالمعروف وأنهى عن المنكر ألني أنا غير ممتثل أصالً، أنا لن آ: الواجبات جميعاً، ويقول

ن بعضهم إكل إنسان مقصر، فيجب على اإلنسان أن يأمر وينهى وإن كان مقصراً حتى و عند الجميع، عام
  . وإن كان اإلنسان غير ممتثلبعضهم بعضاً، وهذا أمر ال بد منهوس أن ينهى ئيجب على أصحاب الك: يقول
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  عثمان تكلم أال: -رديفه وأنا- -رضي اهللا تعالى عنه- ألسامة قيل: قال وائل، أبي عن: أحمد إلماما قال"

 أن دون وبينه بيني فيما ألكلمه إني ،عكمِمسُأ إال أكلمه ال أني تُرون إنكم: فقال ؟-رضي اهللا تعالى عنه-

  ".افتتحه من أول أكون أن أحب ال أمرا أفتتح

صلى اهللا - يقربه، كما كان النبي  كان ألن عثمان بن عفان-رضي اهللا عنه-ألسامة هؤالء الناس يقولون 
رضي اهللا تعالى - أال تكلم عثمان بن عفان يعني في أمور أخذوها عليه:  يقربه ويدنيه، يقولون-عليه وسلم

  .يعني أال تنصح عثمان، -عنه

 ال يعني  وبين لهم أن نصحه له،لواجب ونصحه يبين لهم أنه قد فعل، وقد قام بهذا ا-رضي اهللا عنه-فأسامة 

 -رضي اهللا عنه- لآلخرين، فإن النصح يختص بعثمان هإظهار  ال بد  منهذا النصحأن  وتعيير عثمان بذلك

له كذا، وأجابني هل تريدون مني إذا نصحت عثمان أن آتي وأشنع عندكم وأقول قلت : فهو يقول، وقد حصل
  .بكذا، إلى آخره

إذ لو  !؟ هل تريدون أن أظهر لكم ذلك!حته، هل تريدون أن أخبركم عن ذلك؟قد نص: يقولالمقصود أنه 
  .وهذا هو الفرق بين النصيحة والفضيحة، ليست نصيحةوكانت النصيحة بهذه الطريقة لصارت فضيحة، 

 ب أن تنكرالمنكرات الظاهرة يجففي عموم األمر بالمعروف والنهي عن المنكر،  هذا الفرق ال يعتد به إال أن

 ما ظهر علناً يجب أن ينكر علناً، إال إذا ترتب على ذلك مفسدة أعظم، فال يصح االحتجاج بمثل هذا علناً؛ إذ
وتقرير قواعد منه غير صحيحة، وإلزام الناس بها، وامتحانهم بذلك، فإن ذلك كما هو ظاهر إنما هو في 

، -عز وجل-، فإذا نصح اإلنسان يحتسب ذلك عند اهللا النصيحة ال تكون تعييراًِ، وال تكون تشهيراًفالنصيحة، 
يشنع بهذه النصيحة، أو يتخذ من هذه النصيحة سبباً عد أن ينصح فويرجو اإلصالح بهذا النصح، وال يأتي ب

هذه بينك بل به، ال، اجألنفوقه عند الناس أو لشجاعته وبطولته، وأنه نصح الخليفة وقال له، ورد عليه، و
لذلك فهذا يختلف عن قضية إنكار المنكر الظاهر، ف، -عز وجل- اهللا  من أجرك تريدته نصحنتأ ،وبينه،

  .نقف عند نص واحد وال جمع بين النصوصعلينا أن ن

ام الناس،  بثوبه أم أبو سعيدأخذه أن يخطب قبل صالة العيد  مروان أرادحديث أبي سعيد الخدري لمافي 
ر مع الحجاج وهو على المنبر أمام الناس، رد عليه بمحضر قصة ابن عمكذلك والصالة أوالً، : وقال له

  .الناس في صالة الجمعة

 إذا لم يترتب عليه فتنة أو مفسدة أعظم، فالمنكر الظاهر يجب أن ينكر  يصح في النصيحة األسلوبهذاو
الشيخ : ملبس بعد مدة ويقول يأتي  وحتى التى ال يلتبس عليهم الحق بالباطل،ح اإلنكارهذا ويعرف الناس 

ا، وهذا كثيرهذا يدل على الجوازفنكره، ولم يفعل الفالني رأيته جالس والعمل الفالني يمن ردد  ما نسمعه ي
فرق بين هذه لذلك ال بد أن ن بغير علم، ف-عز وجل-بعض من يتكلم وهو ليس بأهل أن يتكلم ويقول على اهللا 

ال يقتصر على بعضها أو فتخرج منها األحكام،  ذلك يسالمقامات، والنصوص يجب أن تجمع جميعاً ثم بعد
  .بسبب الهوى وليس  بسبب الجهل بالنصوص األخرىحصل ذلك الخلطإنما يفيكون ذلك بطريقة انتقائية، 

 أكون أن أحب ال أمرا أفتتح أن دون وبينه بيني فيما ألكلمه إني ،عكمِمسُأ إال أكلمه ال أني تُرون إنكم: فقال"

صلى - اهللا رسول سمعت أن بعد أميرا علي كان وإن الناس خير إنك لرجل أقول ال اهللاو، افتتحه من أول
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 في فيلقى القيامة يوم بالرجل يجاء((: يقول سمعته: قال يقول؟ سمعته وما: قالوا يقول، -اهللا عليه وسلم

 فالن يا: فيقولون النار، أهُل به فيطيف برحاه، الحمار يدور كما النار في بها فيدور أقتابه به فتندلق النار،

 وأنهاكم آتيه وال بالمعروف آمركم كنت: فيقول المنكر؟ عن وتنهانا بالمعروف تأمرنا تكن ألم أصابك؟ ما

  ".]ومسلم البخاري ورواه[ )٣())وآتيه المنكر عن

نه عن لم يمتثل، فما ظنكم بمن لم يأمر بالمعروف ولم يوهذا الوعيد لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر 
ثل، فما ظنكم بمن ينهى عن المعروف ويأمر بالمنكر وال يمتيكون أشد عقوبة من هذا؟ المنكر، ولم يمتثل أال 

  !وال يرفع لهذه األمور رأساً؟

قد يكون سبباً لقعود بعض الناس عن هذا الواجب، وهذا خطأ،  لحديثه اآلية وهذا امثل هذوهنا تنبيه وهو أن 
 في نفسه وأن يأمر وينهى قدر استطاعته، وال يتحمل من البالء -عز وجل-يتقي اهللا ينبغي لإلنسان أن وإنما 

 في الحديث -صلى اهللا عليه وسلم-ما ال يطيق، وال يدخل في أمر ال يعرف المخرج منه، وكما قال النبي 
ما ال يتعرض من البالء ((: قالف ، فسئل عن هذا))مؤمن أن يذل نفسهال ينبغي لل((: الذي إسناده حسن

  .)٤())يطيق

ليتك : فمن الناس من يتكلم بقوة، ويعجب به كثير من الناس، ثم بعد ذلك يبتلى فينقلب رأساً على عقب، فيقال
 ستجد أنه كان  الناس اليوممنهذا كثير، ولو فتشت في حال كثير ثم ليتك ما تكلمت، وال أمرت، وال نهيت، و

  .، وال حول وال قوة إال باهللافي يوم من األيام في الجهة المقابلة تماماً

 }َأتَْأمرون النَّاس ِبالِْبر وتَنسون َأنفُسكُم{ :تعالى قوله ،آيات لثالث القصص ألكره إني: النخعي إبراهيم وقال"

  .]سورة البقرة) ٤٤([

) ٣-٢([ }قْتًا ِعند اللَِّه َأن تَقُولُوا ما لَا تَفْعلُونكَبر م* يا َأيها الَِّذين َآمنُوا ِلم تَقُولُون ما لَا تَفْعلُون{ :وقوله

  .]سورة الصف

وما ُأِريد َأن ُأخَاِلفَكُم ِإلَى ما َأنْهاكُم عنْه ِإن ُأِريد ِإالَّ اِإلصالَح ما استَطَعتُ وما { :شعيب عن إخباراً وقوله
  ".]سورة هود) ٨٨([ }لْتُ وِإلَيِه ُأِنيبتَوِفيِقي ِإالَّ ِباللِّه علَيِه تَوكَّ

يغلب على ذلك  بحيث  وعظ الناس وتذكير الناس بجذبهم وترقيق قلوبهم، وتذكيرهم هنابالقصصالمقصود 
اص، وقد جاء عن صالقُ: قصص، ويقال: بإيراد األخبار والقصص، والحكايات مع شيء من الوعظ، فيقال

لفرق متى  يقوم به ويتعاطاه، وجاء عن الحسن الثناء عليه، وبهذا نعرف اجماعة من أهل العلم ذم ذلك ومن
اص الذي يريد شد أسماع الناس والتأثير عليهم، والتكثر منهم، ولفت صالذم للقَ، فومتى يكون الذميكون المدح 

يورد القصص  فأنظارهم ولو باختالق القصص أو إيراد ما هب ودب ودرج من غير تحقق وال تثبت،
أو كل ذلك فقط من أجل أن يعرض مادة على هؤالء الناس تشد انتباههم وتستهويهم ، وختلقة المكذوبةالم

                                                
:  بـاب  -الزهد والرقائق   : ومسلم في كتاب  ) ١١٩١ص   / ٣ج  ) (٣٠٩٤(صفة النار وأنها مخلوقة     :  باب -بدء الخلق   : أخرجه البخاري في كتاب    - 3

  ).٢٢٩٠ص  / ٤ج ) (٢٩٨٩(عقوبة من يأمر بالمعروف وال يفعله وينهى عن المنكر ويفعله 
قولـه    باب-الفتن : ، وابن ماجه في كتاب)٥٢٢ص  / ٤ج ) (٢٢٥٤(ما جاء في النهي عن سب الرياح      :  باب -الفتن  : أخرجه الترمذي في كتاب    -4

، وصححه األلبـاني فـي   )٤٠٥ص  / ٥ج (، وأحمد )١٣٣٢ص   / ٢ج  ) (٤٠١٦( ]سورة المائدة ) ١٠٥([ }يا َأيها الَِّذين آمنُواْ علَيكُم َأنفُسكُم     {: تعالى
  ).٧٧٩٧(صحيح الجامع 
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ترقق قلوبهم أو ما أشبه ذلك ولو باختالق الكذب فهذا هو المذموم، وأما من يتحرى الصدق ويتثبت وينقل 
 -عز وجل- واهللا ،-حمه اهللار-األشياء الصحيحة ونحو ذلك فهذا ال إشكال فيه، وهو الذي أثنى عليه الحسن 

 بينهم هذه المواهب والهمم، وصار منهم من يشتغل بهذا، ومنهم من  اهللاوزع جعل لكل شيء قدراً، والناس
يشتغل بهذا، فينفع اهللا بهذا وهذا وهذا، وقد يكون هذا ال يحسن هذا، ولم يفتح عليه فيه، وهذا لم يحسن هذا، 

  .ولم يفتح عليه فيه، وهكذا

علم، وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد هللا رب واهللا أ
  .العالمين
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  )٢٠(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  . وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين

والصالَِة وِإنَّها لَكَِبيرةٌ ِإالَّ علَى واستَِعينُواْ ِبالصبِر { : في تفسير قوله تعالى-رحمه اهللا تعالى-قال المفسر 
الْخَاِشِعين* وناِجعِه رِإلَي مَأنَّهو ِهمبالَقُو رم مَأنَّه ظُنُّوني سورة البقرة) ٤٦-٤٥([ }الَِّذين[.   

 مقاتل قال كما ،والصالة بالصبر باالستعانة واآلخرة، الدنيا خير من يؤملون فيما عبيده آمرا تعالى يقول"

 الصبر فأما ،والصالة الفرائض، على بالصبر اآلخرة طلب على استعينوا: اآلية هذه تفسير في حيان بنا

  .مجاهد عليه نص الصيام، إنه: فقيل

  .الحديث به نطق كما الصبر شهر رمضان ىسمي ولهذا: وغيره القرطبي قال

  .الصالة فعل: وأعالها العبادات بأداء هقرن ولهذا المعاصي؛ عن الكف بالصبر المراد: وقيل

 المصيبة عند صبر: صبران الصبر: قال -رضي اهللا تعالى عنه- الخطاب، بن عمر عن حاتم أبي ابنروى 

  .اهللا محارم عن الصبر منه وأحسن حسن،

  ".-رضي اهللا تعالى عنه- عمر قول نحو البصري الحسن عن وروي :قال

  وعلى آله وصحبه أجمعين،، نبينا محمد عبده ورسوله وسلم وبارك علىالحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا

  :أما بعد

، كما أن هذا خطاب لبني إسرائيل كما هو ظاهر من هذه اآليات} واستَِعينُواْ ِبالصبِر والصالَِة{:  تعالىفقوله
  .السياق يدل على ذك

  .ا العون بالصبر والصالة السين والتاء للطلب، أي اطلبو}واستَِعينُواْ{ومعنى 

أصله بمعنى  والمعاني التي ذكرها في الصبر وكذلك ما لم يذكره كثير منها يدخل في معناه العام، فالصبر
  .صبرت نفسي على كذا، بمعنى حبستها على كذا: الحبس، تقول

ــرة  ــذلك ح ــة ب ــصبرت عارف   ف
  

  ترســوا إذا نفــس الجبــان تطلــع  
  

  .رار في ساحة القتالمعنى أنها ثبتت فحبسها عن الفوال

 وحبس النفس عن التسخط ، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه-عز وجل-فحبس النفس على طاعة اهللا 
، بر عن المعصية، و الصبر على أقدار اهللا المؤلمة كل ذلك من الصبر، الصبر على الطاعة، والص،والجزع

عز - فاهللا ،إلى صبر مأمورات فإنه بحاجةفكل أمر شاق على النفوس مما يتصل بالتروك أو كان من جهة ال
 المصائب، وعلى هذا فاإلنسان مأمور بأن يصبر؛ ألن د نهى عن أشياء ومنها التسخط والجزع عن-وجل

 فالمدافعة والحبس والمنع عن ،النفس تدعوه إلى ما جبلت عليه من الضعف والميل إلى رغباتها ومطلوباتها
كي جاهدة، ويحتاج إلى عمل من العبد ك فعل المأمورات يحتاج إلى م، وكذلذلك يحتاج إلى جهد، فهذا صبر
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الراحة، ومن هنا كان بحاجة  ويحمل نفسه على هذه الطاعة وهذا المأمور، وإال فإن النفس تدعوه إلى اإلخالد
  .إلى الصبر

 واجتناب  بامتثال أوامره-عز وجل-على طاعة اهللا  هو الثباتن الصبر إ: ولذا يمكن أن يقال بصفة عامة
 عند  العبد أمر-عز وجل- في األمرين، فاهللا داخلفالصبر على األقدار المؤلمة بهذا االعتبار ، نواهيه

  .يحتاج إلى حبس للنفسلهذا هو ونهاه عن أمور، ف بأمور المصيبة

ع ال يمكن أن يرتف، فحتى في المطالب الدنيوية إلى صبر بحاجة هو فكل مطلوب ترتفع به النفسال شك أن و
  . وال في عمل إال بالصبراإلنسان ويرتقي ال في علم

 ليس في كل تى هذه األمور، بل حوليس هناك شيء ال يحتاج إلى الصبر إال التوافه والدنايا والشهوات
شيء من الصبر، فال يكاد ينفك عن الصبر أمر إال ب يحصلها اإلنسان الأحياناً ف أحوالها ال تحتاج إلى صبر

  .من األمور

متعلق  الصوم، باعتبار أن الصوم الصبر ب ومن فسر}واستَِعينُواْ ِبالصبِر والصالَِة{:  يقول-عز وجل- فاهللا
ليس بظاهر، وإنما األقرب أن يفسر الصبر بمعناه الظاهر المتبادر ف بالصبر، وأن رمضان هو شهر الصبر

  .إلى معنى آخر من غير دليل أالمعروف من كالم العرب، فإذا أطلق الصبر فهو معروف، فال يلج

اتُْل ما ُأوِحي ِإلَيك { :تعالى قال كما األمر، في الثبات على العون أكبر من الصالة فإن }والصالَِة{: وأما قوله"
  ".اآلية ]سورة العنكبوت) ٤٥([ }برِمن الِْكتَاِب وَأِقِم الصلَاةَ ِإن الصلَاةَ تَنْهى عِن الْفَحشَاء والْمنكَِر ولَِذكْر اللَِّه َأكْ

رآن في أعظم ن الصالة عبادة يقرأ فيها القإ -واهللا تعالى أعلم–وجه تعلق الصالة بالصبر يمكن أن يقال فيه 
 في صالته، فقراءة القرآن في الصالة أعظم من قراءة القرآن خارج  العبد ربهكلم ياألحوال، وذلك حينما

 ضرويما إلى ذلك أن الصالة من أعظم  صبر، ويروض نفسه على الطاعة، أضفالصالة، والقرآن يأمره بال
 ما يحصل من السكينة، والخضوع، والخشوع، واإلخبات،  إن النفس فيها تطمئن، ويحصل لهالنفوس، إذا

 }لَاةَوَأِقِم الص{إنما هي الصالة التي تقام،  و، الصالة التي تؤثر هذا التأثير ليست أي صالةهذهووالتواضع، 

أن يأتي بها مستوفية ألركانها : رنا مرراً بأن المقصود بهالصالة التي تؤدى، وإقامة الصالة ذكّ وليست
  .قدر التأثيرنها وما إلى ذلك، وعلى قدر إقام الصالة يكون وشروطها وواجباتها بخشوعها، وسن

أن الحكم المعلق على وصف  ذكرنا مراراً ]ة العنكبوتسور) ٤٥([ }ِإن الصلَاةَ تَنْهى عِن الْفَحشَاء والْمنكَِر{ 
  والوصف، هذه النتيجة}ِإن الصلَاةَ تَنْهى عِن الْفَحشَاء والْمنكَِر{: يزيد بزيادته، وينقص بنقصانه، فالحكم هنا

تها، والحكم إقام الذي هو  فنهيها عن الفحشاء والمنكر مرتب على هذا الوصف }وَأِقِم الصلَاةَ{: هو قوله
، سان للصالة على قدر ما تؤثر فيهالمعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه، فعلى قدر إقامة اإلن

فيتفاوت الناس بذلك تفاوتاً عظيماً، فهذه الصالة التي يحصل بها هذا الخضوع وتذليل الجبهة والوجه وهي 
ر ذلك مما يفعله ويقوله اإلنسان حينما يمد عنقه أشرف األشياء، فتستوي مع القدمين في حال السجود، إلى غي

سبحان ربي العظيم، وهو في غاية الذل، فإذا صار في أسفل شيء : وينحني في الركوع في حال يقول فيها
خبت وتستكين، ومن ثم فإن ذلك أدعى وأعون سبحان ربي األعلى، كل ذلك يؤثر في هذه النفس فتُ: يقول

وخطمها وتثبيتها  النفس مز ره كلها عند المصائب، ويكون ذلك دافعاً له علىلإلنسان على أن يطمئن في أمو
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نهم إمصلين إذ  وعن معصيته، فتنقاد له نفسه هينة سهلة، وهذا أمر مشاهد في ال-عز وجل-على طاعة اهللا 
ليست وته بالمعاصي والموبقات، ، ومحاد-عز وجل-من ناحية االنفالت والتمرد على اهللا أقل من غيرهم 

 وقد يحصل منهم ما يحصلهذه تزكية مطلقة للمصلين وإنما المراد أنهم أقل حاالً في التفلت ممن ال يصلون، 

فالن : ، لكن إذا قيل لكال تدري ما الذي يأتيك منهووقع منه أي شيء، ، لكن الذي ال يصلي تتمن غيرهم
فيه خير كثير، تطمئن إليه ف خير كثير، هذا مؤشر أن هذا اإلنسان يرجى منهفيصلي حتى الفجر في المسجد، 

ال يدخل المسجد:  ثم بعد ذلك تحتاج أن تعرف بعض أحواله إن كان لك حاجة بهذا، لكن إذا قيل لك،ابتداء ،
 إن زوجته فال تدري اً ال يدخل المسجدإنسان هذا ال تدري ما الذي يأتيك منه؛ ألن ؛ ألن مباشرة تنقبضفإنك

القرب منه سبباً لكل كارثة، فنفسه غير مروضة، وإنما هي نفس منفلتة، ال ترعوي  ؛ إذ ربما كانكيف يصنع
 االستعانة بالصبر والصالة ه ال بد منمن الناس أو نحو ذلك، فالمقصود أن الخوف  يكوننأعن شيء إال 

  .على هذه األمور جميعاً

 ذه األمور هي قضايا أخبر اهللا ذلك يشمل غيرهم بالضرورة؛ ألن هإال أنإسرائيل   لبنيكانوإن  الخطابو

  .مطالبون بذلك أنها تؤثر هذا التأثير، وطالبهم بها، فنحن أيضاً عنها

  :على أي شيء نستعين بالصبر والصالة؟

ومن ذلك المشاق نستعين بالصبر والصالة على تذليل المصاعب والمشاق في أمورنا الدنيوية واألخروية، 
 لمشاق التي تحصل بسبب فطم النفس عن الشهوات، والمشاق التي تحصل وا عند أداء العبادة،واجهناتالتي 

 الرضىو– من الصبر أو الشكر أو الرضى -عز وجل-بترويض النفس عند المصيبة على حال يرضاها اهللا 

  .إليه حتاجكل ذلك ي ف-بين الشكر والصبر

صيل الرئاسات والعلو من تح فطم النفس عن مطلوباتها -خاصة وأن الخطاب موجه لبني إسرائيل– ومن ذلك
أن يقوم الليل ويصوم قد يستطيع اإلنسان فالترفع على الخلق، وهذه من أعظم الشهوات، في األرض، و

هذه الرئاسات وقال كشر عن أنيابه واستمات، وربما باع دينه من أجل لنهار، ومع ذلك إذا نوزع الرئاسة ا
و من أجل أتحصيل رئاسة يطلبها،  من أجلر، وكل ذلك واإلفك والباطل والزوالكذب،  -عز وجل-على اهللا 

لذلك ال بد وهم أكثر الناس حاجة إلى مثل هذا، ف أكثر من يحتاج إليه أهل العلم،  األمروهذا، تثبيت رئاسته
  . إلى ما عند اآلخرينتطهر النفس وتزكى من الحسد ومن التطلعمن أن 

 نشأ، فإذا برز  بطالب العلم إذاون طلب العلم، ويفرح وعلىناس ربما يحصل لهم حث على العلمتجد الإنك 
وتميز ربما رماه بعضهم، ونصب نفسه عدواً له، وحاول أن يغمطه حقه، وتمنى زوال هذا اإلنسان، مع أن 

 أي تقصير في حقه، ولكن النفس تشتعل بالحسد والغيرة م يجد منهإليه، ولم يسيء  ال يعرفه ول قدهذا اإلنسان
كالم أهل العلم كثير جداً في و وحسد ونحو ذلك من أمراض القلوب،  فعل كل قبيح من غيبةالتي تدعو إلى
، وبالتالي الخبيثةجاهدة كبيرة لفطمها عن هذه األمراض  وفيه بيان كيف أن النفس تحتاج إلى مهذا الموضوع

  .ين على ذلك بالصبر والصالةيستعينبغي للمرء أن 

 ابن واختاره مجاهد، عليه نص الصالة، إلى عائد ]سورة البقرة) ٤٥([ }وِإنَّها لَكَِبيرةٌ{ :قوله في والضمير"

  .جرير



 ٤

وقَاَل {: قارون قصة في تعالى كقوله بذلك، الوصية وهو الكالم عليه يدل ما على عائداً يكون أن ويحتمل
سورة ) ٨٠([} من آمن وعِمَل صاِلحا ولَا يلَقَّاها ِإلَّا الصاِبرونالَِّذين ُأوتُوا الِْعلْم ويلَكُم ثَواب اللَِّه خَير لِّ

ولَا تَستَِوي الْحسنَةُ ولَا السيَئةُ ادفَع ِبالَِّتي ِهي َأحسن فَِإذَا الَِّذي بينَك وبينَه عداوةٌ {: تعالى وقال، ]القصص
ِميمح ِليو كََأنَّه *مِظيٍموظٍّ عا ِإلَّا ذُو حلَقَّاها يموا وربص ا ِإلَّا الَِّذينلَقَّاهوما: أي ]سورة فصلت) ٣٥-٣٤([ }ا ي 

  ".}ِإلَّا ذُو حظٍّ عِظيٍم{ ويلهمها يؤتاها: أي }وما يلَقَّاها{ ،صبروا الذين إال الوصية هذه يلقى

سورة ) ٨٠([} ولَا يلَقَّاها ِإلَّا الصاِبرون{ : قولهمثل ذلك و، أو الوصية يعني هذه الخصلة:}وما يلَقَّاها{ :قوله

  .]القصص

 باعتبار القاعدة  هذا،يرجع إلى الصالة الضمير القول بأن ]سورة البقرة) ٤٥([ }وِإنَّها لَكَِبيرةٌ{ : تعالىقولهو
 أي }واستَِعينُواْ ِبالصبِر والصالَِة وِإنَّها{: ، فيكون المعنىإلى أقرب مذكورالمعروفة وهي أن الضمير يرجع 

  .الصالة

 الوصية المذكورة، فالهاء هنا :أي }وِإنَّها لَكَِبيرةٌ{سره بمعنى  ف، يرجع إلى ذلك جميعاإن الضمير: ومن قال
  .للتأنيث فيرجع إلى معنى الوصية المذكورة باألمر باالستعانة بالصبر والصالة

 من حيث ما جرى استعماله في القرآن وفي لغة إنه يرجع إلى األمرين:  ال إشكال بأن يقالوعلى كل حال
تارة يرجع الضمير إلى ، ف وهذا له أمثلة كثيرة-الصبر والصالة- العرب إذا كان مراداً بذلك مجموع األمرين

 والمقصود األعظم، لى األهم يرجع إ أيأحد المذكورين باعتبار أن اآلخر يدخل فيه، وتارة باعتبار أنه األهم،
يا َأيها الَِّذين { :قال تعالىف، يه إل أعاده،لما أمر اهللا بطاعته وطاعة رسوله، ثم أعاد الضمير: ومن أمثلة ذلك

ونعمتَس َأنتُمو نْها علَّوالَ تَوو ولَهسرو واْ اللّهنُواْ َأِطيعوال تولوا : قال، واألصل أن ي]سورة األنفال) ٢٠([} آم
 داخلة في طاعة اهللا، فهذا مثال على -صلى اهللا عليه وسلم-عنهما، فهذا باعتبار أن طاعة الرسول 

  .في األول أن يكون الثاني داخالً :أياألول،

 وهو يخطب يوم -صلى اهللا عليه وسلم- في توليهم عن النبي -عز وجل-قول اهللا  ألنه األهم مثل وتارة
ثم  }لَهوا َأو ِتجارةً{ذكر قضيتين،  هوف، ]سورة الجمعة) ١١([ }رَأوا ِتجارةً َأو لَهوا انفَضوا ِإلَيهاوِإذَا { :الجمعة

 هو نه رجع إلى التجارة؛ ألنها هي المقصودة، وليس اللهوإ : فهذا كما سبق يمكن أن يقال}انفَضوا ِإلَيها{: قال
  وهذا كان يضرب به بين يدي القافلة إيذاناًَ بقدومها،-على هذا التفسيروهو الطبل -، وإنما اللهو صودقملا

إسالمه، فأعاد الضمير إلى أحد المذكورين،  القافلة أصالً لدحية الكلبي قبلفقبل أن تحرم المعازف، وعموماً 
  .هو األهموقبل؛ ألنه هو المقصود، 

  :-رضي اهللا عنه-ومنه قول حسان 

  سـود إن شرخ الشباب والـشعر األ     
  

  ــاص ــم يع ــا ل ــاًم ــان جنون    ك
  

  .، وهذا كثير جداً كان جنوناًما لم يعاص: فقال ما لم يعاصيا، فأرجع الضمير إلى أحدهما :األصل أن يقول

  .الخاشعين على إال ثقيلة مشقة: أي }وِإنَّها لَكَِبيرةٌ{: تعالى فقوله تقدير، كل وعلى"

  ".اهللا أنزل بما المصدقين يعني: -ماتعالى عنهرضي اهللا - عباس ابن عن طلحة أبي ابن قال



 ٥

أرض خاشعة فإنه يصدق عليها هذا المعنى، وهكذا في : ترجع إلى معنى التطامن، إذا قلت معاني الخشوع  
  .كل استعماالته يرجع إلى معنى التطامن

عظيم، تجتمع هذه المعاني وكالم أهل العلم فيه كثير جداً، لكنه معنى يلتئم من الذل واالنكسار والمحبة مع الت
فيه، ولهذا يفسره بعضهم بأنه لين القلب ورقته وخضوعه وانكساره، وكثير من األلفاظ قد ال يمكن تفسيرها 

 ء تفسير اللفظ بنوع من أنواعه أو بجزو كذا هو كذا، إال إذا أردت ما يقرب من معناه أ:بلفظ واحد، تقول
ال يكفي، فهو ليس مجرد التطامن، وإنما  هذا التفسير لكن واضع،الخشوع هو التطامن أو الت: معناه، فتقول

: يكون مع الخضوع والذل واالنكسار والمحبة والتعظيم، فإذا اجتمعت هذه في القلب مع لينه ورقته قيل له

ي الخشوع، ويظهر أثر ذلك على الجوارح؛ ألن أصل الخشوع في القلب، فما يقال عن الخشوع الذي يكون ف
  .واهللا أعلمنما هو أثر من آثاره، الجوارح إ

سورة ) ٣٩([ }خَاِشعةً فَِإذَا َأنزلْنَا علَيها الْماء اهتَزتْ وربتْ{ : بقولهوصفها، لذلك لما وصف اهللا األرض
  .بالنبات، واهللا أعلم ارتفعتلتطامن، فإذا جاءها المطر انتفخت وفيها معنى اف] فصلت

 الكالم تمام من هذا ]سورة البقرة) ٤٦([ }ظُنُّون َأنَّهم مالَقُو ربِهم وَأنَّهم ِإلَيِه راِجعونالَِّذين ي{: تعالى وقوله"

: أي ربهم، امالقو أنهم يظنون الذين الخاشعين على إال لثقيلة الوصاة أو الصالة وإن: أي قبله، الذي

  .عليه معروضون القيامة، يوم إليه محشورون أنهم يعلمون

}وناِجعِه رِإلَي مَأنَّهبالمعاد أيقنوا لما فلهذا بعدله، يشاء ما فيها يحكم مشيئته، إلى راجعة أمورهم: أي ،}و 

  .المنكرات وترك الطاعات فعُل عليهم سهل والجزاء

 ،ظناً اليقين تسمي قد ربالع: -رحمه اهللا- جرير ابن قال }الَِّذين يظُنُّون َأنَّهم مالَقُو ربِهم{: قوله فأما
 أشبه وما ،صارخاً والمستغيث ،صارخاً والمغيث سدفة، والضياء سدفة، الظلمة تسميتهم نظير ظناً والشك

ورَأى الْمجِرمون النَّار فَظَنُّوا َأنَّهم { :تعالى اهللا قول ومنه وضده، الشيء بها يسمى التي األسماء من ذلك
  ".]سورة الكهف) ٥٣([ }مواِقعوها

دخل فيه معان متناقضة، وتارة معان متضادة، وتارة تيعني أن هذا من أنواع المشترك؛ ألن المشترك تارة 
  .خل في المشتركدتمتباينة، فهذه األنواع الثالثة كلها 

ان أحد  رجح: أي وهو الرجحان،ن، ويدخل فيه أيضاً الظن المعروفيدخل فيه اليقي} الَِّذين يظُنُّون{هنا 
  الرجحانعه شك أو تردد، ثم يلي ذلكالطرفين؛ ألن القسمة رباعية، فأعلى ذلك اليقين، وهو الذي ال يكون م

يليه الشك، وهو أن يستوي  وظن،:  وذلك أن يظن ظناً غالباً، يغلب على ظنه، فيقال له-الطرف الراجح–
  . القسمة الرباعية هيهفهذ ،نده شيء، ثم يأتي بعد ذلك الوهميترجح ع بحيث ال الطرفان

  ؟ما حكم الصالة على الحرير: لو قلت لك فالوهم هو الطرف المرجوح،و
أظنه محرم، وإذا نظرت إلى : إذا كان عندك ظن راجح تقولوإذا كان عندك يقين في الحكم فهذا يقين، 

ا هو التفات إلى فإن االلتفات إلى هذا إنمعندك نسبة عشرة بالمائة أنه يجوز ، بمعنى أن الطرف المرجوح
  .الوهم، وإذا كانت القضية مستوية عندك فهذا هو الشك

ــل  ــك محتم ــم وش ــن ووه   وظ
  

  لــراجح أو ضــده أو مــا اعتــدل  
  



 ٦

  .عند أهل المنطق، وهي موجودة في كتب األصول، والبيت الذي ذكرته من مراقي السعود التقسيمات  هذه

  : كما قال الشاعرفي اللغة يطلق الظن على العلم،و

ــ ــدجج  ت ظُفقل ــألفي م ــوا ب   ن
    

  سـراتهم فـي الفارسـي المـسرج      
  

دجج ألفي م بأني سأوصل لكم أيقنوا :يقول لهمف بالجيش،فهو يهددهم أيقنوا، : ظنوا بألفي مدجج يعني: فقوله
هم الَِّذين يظُنُّون َأنَّ{ :وهذا جاء في القرآن في أول سورة البقرة اليقين، بمعنى  في اللغةالظن يأتي، فبالسالح

وناِجعِه رِإلَي مَأنَّهو ِهمبالَقُو رم {: وكذلك في قوله في اآلية األخرى، ]سورة البقرة) ٤٦([} مَأنَّه ظُنُّوني الَِّذين
اليقين؛ ألن الظن في مثل هذه األمور ال يغني  المقصود به فهذا ال شك أن ].سورة البقرة) ٢٤٩ (}مالَقُو اللِّه

  .شيئاً

 أهل العلم والفقهاء لراجح، وهو أكثر استعمال كثير منعلى الطرف افي لغة العرب يطلق  أن الظن كما
غالب االستعمال في كالم الناس أن الظن هو الطرف الراجح، وقد جاء استعماله في الطرف ، ووغير ذلك

سورة ) ١١٦([ }عون ِإالَّ الظَّنِإن يتَِّب{:  على سبيل الذم تعالىالمرجوح أو الشك أو الوهم، وذلك في مثل قوله

 وإنما المقصود التخرص والتقول بال علم وال بصيرة  وال اليقين الطرف الراجح هناليس المقصود بهف، ]األنعام
إذا رأيت الظن في القرآن في سياق الذم فليس المقصود به اليقين، فظن، : هذا يقال له أيضاًمثل وال هدى، ف
  .واتباع األوهام وما أشبه ذلكما المقصود به التخرص، لراجح، وإنوال الطرف ا

  . أنهم مالقوا ربهم يوقنون:أي }الَِّذين يظُنُّون َأنَّهم{ فهنا

، أي أيقنوا أنهم داخلون ]سورة الكهف) ٥٣([ }ورَأى الْمجِرمون النَّار فَظَنُّوا َأنَّهم مواِقعوها{ :وكذلك قوله تعالى
  .ضية ال تحتمل معنى آخرفيها، فهذه ق

 الخيل لك أسخر ألم ؟أكرمك ألم ؟أزوجك ألم: القيامة يوم للعبد يقول تعالى اهللا أن((: الصحيح وفي: قلت"

 اليوم: اهللا فيقول. ال: فيقول ؟مالقي أنك أظننت: تعالى اهللا فيقول ،بلى: فيقول ع؟توتر ترأس وأذرك واإلبل

  ".)١())نسيتني كما أنساك

، واهللا تعالى أعلم، وصلى اهللا على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم،  يعني أعلمت أنك مالقي:))أظننت((: قوله
  .والحمد هللا رب العالمين

                                                

 ). ٢٢٧٩ص  / ٤ج ) (٢٩٦٨(الفتن وأشراط الساعة : أخرجه مسلم في كتاب - 1



 ١

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  )٢١(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .بعد و وعلى آله وصحبه،،والصالة والسالم على رسول اهللا ،الحمد هللا

لَيكُم وَأنِّي فَضلْتُكُم علَى يا بِني ِإسراِئيَل اذْكُرواْ ِنعمِتي الَِّتي َأنْعمتُ ع{" :-رحمه اهللا تعالى-المؤلف قال 
الَِمينالفَب تعالى يذكرهم ،]سورة البقرة) ٤٧([ }الْعلهم كان وما وأسالفهم، آبائهم على نعمه سمن به فَض 

ولَقَِد اخْتَرنَاهم { :تعالى قال كما زمانهم، أهل من األمم سائر على عليهم الكتب وإنزالإليهم،  الرسل إرسال
وِإذْ قَاَل موسى ِلقَوِمِه يا قَوِم اذْكُرواْ ِنعمةَ اللِّه { :تعالى وقال ،]سورة الدخان) ٣٢([ }ى ِعلٍْم علَى الْعالَِمينعلَ

الَِمينن الْعا مدْؤِت َأحي ا لَمآتَاكُم ملُوكًا ولَكُم معجاء وَأنِبي َل ِفيكُمعِإذْ ج كُملَيةسورة المائد) ٢٠([} ع[.  

 }وَأنِّي فَضلْتُكُم علَى الْعالَِمين{ :تعالى قوله في العالية، أبي عن أنس بن الربيع عن الرازي جعفر أبو قال

 لكل فإن الزمان؛ ذلك في كان من عالم على والكتب والرسل الملك من أعطوا بما: قال ]سورة البقرة) ٤٧([

  ".ذلك نحو خالد أبي بن وإسماعيل وقتادة، أنس، بنلربيع وا، مجاهد عن وروي، ماًعالَ زمان

  :بسم اهللا الرحمن الرحيم، الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد

 يا بِني ِإسراِئيَل اذْكُرواْ ِنعمِتي الَِّتي َأنْعمتُ علَيكُم {:إسرائيل  في تعداده لنعمه على بني-عز وجل-فيقول اهللا 

الَِمينلَى الْعع لْتُكُمَأنِّي فَض{ ،]سورة البقرة) ٤٧[( }وِتيمواْ ِنعاستحضروها في قلوبكم والهجوا بها :أي} اذْكُر 
مفرد مضاف  }ِنعمِتي{: وعرفنا أن قوله، -عز وجل- شكراً هللا ؛ها بأعمالكم وجوارحكموفي ألسنتكم، واذكر

  .لتي أنعمت عليكم، بمعنى اذكروا نعمي ايفيد العموم

، والعالمين أحسن ]سورة البقرة) ٤٧([ }وَأنِّي فَضلْتُكُم علَى الْعالَِمين{: ومن هذه النعم أنه فضلهم على العالمين
رب { :، فأجابه موسى قائالً]سورة الشعراء) ٢٣([ }قَاَل ِفرعون وما رب الْعالَِمين{: ما يفسر به هو قوله تعالى

لمراد به هنا يفهم مع غيره من ا، فهذا هو الذي يفسر به، و]سورة الدخان) ٧([ } والَْأرِض وما بينَهماسماواِتال
  .نصوص اآليات واألحاديث

 على الجم الغفير من الناس، فإن الجم الغفير من الناس :أي }فَضلْتُكُم علَى الْعالَِمين{: من أهل العلم من قال

م من الناس، أو عوالم من الناس، يوجد في مكة عالَ: تقولوماً عند فالن، رأيت عالَ: م، تقولعالَ: هميقال ل
سواء قيدته بالناس أو لم وماً من الناس، فهذا ال إشكال فيه، رأيت في السوق عالَ: تقول ويعني أناس كثير،

أيضاً عن غيره وهو الذي عليه   ونقله-رحمه اهللا- ما ذكره الحافظ ابن كثير :ا، ولكن يمكن أن يقال هنتقيده
علَى {: قوله أن المقصود ب-رحمه اهللا-كثير من أهل العلم، وهو اختيار كبير المفسرين ابن جرير الطبري 

الَِمينلم يكن هؤالء هم : أي أي في زمانهم؛ ألنه لم يكن لبني إسرائيل انفراد في ذلك الزمان في الوجود، }الْع
 -عز وجل-اس فقط، كان يوجد القبط وغير القبط من األمم من الرومان وغيرهم، ففضل اهللا الذين يمثلون الن

             :بني إسرائيل، وهم أقلية في ذلك الزمان بالنسبة لألمم األخرى، ويكفيك قولهم عن العماليق حينما قيل لهم

}لَكُم اللّه ةَ الَِّتي كَتَبسقَدالم ضخُلُوا اَألرِإ{ :قالواف، ]سورة المائدة) ٢١([ }اداِرينبا جما قَوِفيه سورة ) ٢٢([ }ن



 ٢

فهم يرون أن هؤالء أقوى منهم وأعظم خلقة وبأساً، فالتفضيل هنا على العالمين أي على عالم زمانهم ، ]المائدة
الم إلى قيام  على الناس في ذلك الوقت، وليس ذلك على جميع الع-عز وجل-اختارهم اهللا حيث فقط، 

ثُم َأورثْنَا الِْكتَاب { :كقوله تعالى،  على ذلكةالساعة؛ ألن هذه األمة أفضل منهم، بداللة النصوص الصريح
، واالصطفاء واالجتباء ال يمكن إال أن يكون لمن فضلوا على ]سورة فاطر) ٣٢([ }الَِّذين اصطَفَينَا ِمن ِعباِدنَا

  .غيرهم

    أبو هريرة يقول  ،]سورة آل عمران) ١١٠([ }كُنتُم خَير ُأمٍة ُأخِْرجتْ ِللنَّاِس{ :- وتعالىتبارك-وكذلك قوله 

خير الناس للناس تأتون بهم في السالسل في أعناقهم حتى يدخلوا في ": كما جاء في األثر -رضي اهللا عنه-
  .)١("اإلسالم

ى ذلك النصوص األخرى التي تدل على طرد بني ، أضف إل  كثيرةتفضيل هذه األمةالنصوص الدالة على و
لُِعن الَِّذين كَفَرواْ ِمن بِني ِإسراِئيَل علَى ِلساِن داوود وِعيسى ابِن { : كقوله تعالىإسرائيل، ولعنهم وإقصائهم،

ونتَدعكَانُواْ يوا وصا عِبم ذَِلك ميرم اهللا به وأوقع بهم من نقمته كقولهما ذمه، وكذلك ]سورة المائدة) ٧٨([ }م: 

، إلى غير ذلك مما حل بهم، وهذا ال يمكن أن ينزل إال ]سورة األعراف) ١٦٨([ }وقَطَّعنَاهم ِفي اَألرِض ُأمما{
فكيف يكون هؤالء إلى ساعتنا هذه هم أهل االصطفاء  -عز وجل-بأمة ملعونة مبعدة من رحمة اهللا 

  .؟-تبارك وتعالى-هللا أبعدهم ا وقد واالجتباء

عتبار من  على عالم زمانكم فقط، فيكون بهذا اال:أي ]سورة البقرة) ٤٧([ }وَأنِّي فَضلْتُكُم علَى الْعالَِمين{: إذن
  .أطلق العالمين ودخلت عليه أل، فظاهر ذلك أنه في جميع العالمين العام المراد به الخصوص، حيث

األفراد، واألزمان، واألمكنة، واألحوال، فإذا أجريناه على ظاهره فمعنى : ءوالعموم يندرج تحته أربعة أشيا
، ولكن هذا ليس بمراد، فيكون من العام المراد به الخصوص، يعني أنك الخ.. ذلك أنه في كل زمان ومكان

هذا هو المراد خاصاًتطلق لفظاً عاماً وتريد به معنى .  

 خطاباً تعالى لقوله منهم؛ أفضل األمة هذه ألن هذا؛ على حملال ويجبأمة محمد أفضل من بني إسرائيل، "

كُنتُم خَير ُأمٍة ُأخِْرجتْ ِللنَّاِس تَْأمرون ِبالْمعروِف وتَنْهون عِن الْمنكَِر وتُْؤِمنُون ِباللِّه ولَو آمن { :األمة لهذه
  .]ورة آل عمرانس) ١١٠([ }َأهُل الِْكتَاِب لَكَان خَيرا لَّهم

 أنتم((: -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول قال: قال القُشَيري، حيدة بن معاوية عن والسنن المسانيد وفي

تعالى قوله عند تذكر كثيرة هذا في واألحاديث، )٢())اهللا على وأكرمها خيرها أنتم أمة سبعين تُوفُون :} كُنتُم
  ."}خَير ُأمٍة ُأخِْرجتْ ِللنَّاِس

وكَذَِلك جعلْنَاكُم ُأمةً وسطًا لِّتَكُونُواْ شُهداء { :قوله تعالىدلة تفضيل هذه األمة على غيرها من األمم ومن أ
 ،)٣())يوم القيامةسابقون نحن اآلخرون ال((: وما جاء في األحاديث مثل ،]سورة البقرة) ١٤٣([ }علَى النَّاِس

                                                
  ).١٦٦٠ص  / ٤ج ) (٤٢٨١ (]سورة آل عمران) ١١٠([ }كُنتُم خَير ُأمٍة ُأخِْرجتْ ِللنَّاِس{: قوله تعالى:  باب–لتفسير ا:  أخرجه البخاري في كتاب- 1

صفة أمـة   :  باب –الزهد  : ، وابن ماجه في كتاب    )٢٢٦ص   / ٥ج  ) (٣٠٠١(سورة آل عمران    :  باب –تفسير القرآن   :  أخرجه الترمذي في كتاب    - 2
 .)٢٣٠١(األلباني في صحيح الجامع برقم ، وحسنه )٣ص  / ٥ج (وأحمد ) ١٤٣٣ص  / ٢ج ) (٤٢٨٨ (ليه وسلممحمد صلى اهللا ع

هداية هذه األمة ليوم الجمعة :  باب-الجمعة : ومسلم في كتاب )٢٩٩ص  / ١ج ) (٨٣٦(فرض الجمعة : باب-الجمعة : أخرجه البخاري في كتاب - 3
 ).٥٨٥ص  / ٢ج ) (٨٥٥(



 ٣

كل هذه النصوص تدل على أن هذه ، ف)٤(في وسط النهار، وفي آخر النهاروحديث العمل في أول النهار، و
  .األمة أفضل من بني إسرائيل

إن تفضيل بني :  ال يصح أن يقال-ا سيأتي في هذه اآليات وفي غيرهاكم-حتى من الناحية العملية الواقعية و
يا {: نهم قالواإ :أن اهللا تعالى قال عنهمإسرائيل على جميع العالمين مطلقاً؛ ومما يبين ذلك من الناحية العملية 

وننَا قَاِعداهفَقَاِتال ِإنَّا ه كبرَأنتَ و با فَاذْهواْ ِفيهاما دا مدا َأبخُلَهى ِإنَّا لَن نَّدوسهل  ف،]سورة المائدة) ٢٤([ }م
  ؟هذا الكالممثل  أحد يقول

واخْتَار { :الذين قال اهللا عنهم- لميعاده لربه في الطور-وسلمصلى اهللا عليه -الذين اصطفاهم موسى  نإحتى 
لَن نُّْؤِمن { : قالوالما سمعوا موسى يناجي ربه، -]سورة األعراف) ١٥٥([ }موسى قَومه سبِعين رجالً لِِّميقَاِتنَا

خيار بني أمل كيف يتصرفون وهم فتفي الرؤية، عوا م، ط]سورة البقرة) ٥٥([ }لَك حتَّى نَرى اللَّه جهرةً
إن شئت فافعل، وإن شئت :  وسمعوا أمر اهللا قالوا إنهم لما أخذ عليهم العهد:نه قيلإ، حتى همأفضلئيل وإسرا
  !! يقولون مثل هذا الكالمهذا المقامإنهم حتى في فذر، 

وِإذْ { ،]سورة النساء) ١٥٤[( }ِبِميثَاِقِهمورفَعنَا فَوقَهم الطُّور { :-عز وجل-لما أمروا بالسجود كما قال اهللا و
الطُّور قَكُمنَا فَوفَعرو فرفع اهللا فوقهم -عز وجل- عن التلقي عن اهللا  تلكئوا،]سورة البقرة) ٦٣([ }َأخَذْنَا ِميثَاقَكُم 

 جانب علىكانت إن سجدة بني إسرائيل :  يقع فوقهم، حتى إنه قيل أن- الجبلأي-الطور حتى كاد الطور

 كانوا في حالة السجود وهم تحت الجبل في غاية الخوف أن يسقطفهم الجبهة ويرفعون العين األخرى، 

 ينظرون بالعين األخرى إلى الجبل، فكان  بحيثسجدوا هذا السجود الذي يكون بهذه الصفةومع ذلك عليهم، 
  .ذلك سنة متبعة لهم في سجودهم إلى غير ذلك

ِإذْ تَْأِتيِهم { : قال تعالى في قصة الحيتان،هم يظهرطمع، وعم بخوف وط-وجلعز -فهؤالء ابتالهم اهللا 
الَ تَْأِتيِهم ِبتُونسالَ ي مويعاً وشُر ِتِهمبس موي مالحيلة المعروفة ، فاحتالوا]سورة األعراف) ١٦٣([ }ِحيتَانُه 

م يثبتوا فل بخوف كما في قصة الجبارين-عز وجل-وابتالهم سخوا، فم.  

  وهو-صلى اهللا عليه وسلم-لما قال النبي  ف، بالخوف والطمع فأفلحوا-عز وجل-وهذه األمة ابتالها اهللا 

اذهب أنت :  ال نقول كما قالت بنو إسرائيل:قالوا) )أشيروا علي أيها الناس(( :يستشير أصحابه في يوم بدر
  .)٥(" فقاتال إنا معكما مقاتلوناذهب أنت وربك: وربك فقاتال إنا هاهنا قاعدون، بل نقول

يا َأيها الَِّذين { : منها قوله تعالى بالطمع ثبتوا، وهذا له أمثلة كثيرة جداً،-عز وجل-وكذلك لما ابتالهم اهللا 
اللّه لَمعِلي كُماحِرمو ِديكُمَأي ِد تَنَالُهيالص نٍء مِبشَي اللّه نَّكُملُوبنُواْ لَيِبآمِبالْغَي خَافُهن يسورة المائدة) ٩٤([ } م[ 

  .بي حاقفاً ال يثيره وال يريبه أحدظإلى غير ذلك، فكان الواحد منهم يمر بال

                                                
 ).٧٩١ص  / ٢ج ) (٢١٤٨ (اإلجارة إلى نصف النهار : باب–اإلجارة : اري في كتابأخرجه البخ - 4

ِإذْ تَـستَِغيثُون  {:  باب قوله تعـالى -المغازي : وأصله في البخاري في كتاب، )٢٧ص  / ٢ج (وتاريخ الطبري ) ٢٧٩ص  / ١ج ( البداية وانهاية  - 5
 ).١٤٥٦ص  / ٤ج ) (٣٧٣٦( ]سورة األنفال) ٩([ }ِبَألٍْف من الْمآلِئكَِة مرِدِفينربكُم فَاستَجاب لَكُم َأنِّي مِمدكُم 



 ٤

"} مالَ هٌل ودا عْؤخَذُ ِمنْهالَ يةٌ وا شَفَاعُل ِمنْهقْبالَ يئاً ون نَّفٍْس شَيع ِزي نَفْسماً الَّ تَجواتَّقُواْ يوونرنصي{ 

 القيامة يوم بهم نقمهطول  من التحذير ذلك على عطف أوالً بنعمه تعالى اهللا ذكرهم لما، ]سورة البقرة) ٤٨([

  ".القيامة يوم: يعني }واتَّقُواْ يوماً{: فقال

ألصل، ولكن  اتقوا أهوال يوم وأوجال يوم؛ ألن اليوم ظرف زمان، ومثل هذا ال يتقى في ا:أي} واتَّقُواْ يوماً{
المراد بذلك ما يقع  من زمان من األزمان ووجرت عادة العرب أن تحذر من ساعة أو من يوم أو من سنة أ

  . اتقوا أهوال يوم:أي }واتَّقُواْ يوماً{ :فقوله، فيه من األهوال واألوجال

ن المشهورين عند على القولي-ال تجزيه أو ال تجزي فيه :  أي}ِزي نَفْس عن نَّفٍْس شَيئاًالَّ تَج {:وقوله
 ال تجزي فيه نفس عن نفس شيئاً، أو ال تجزيه، واألوضح في المعنى ال -معاني القرآنالمفسرين وأصحاب 

  ..فيه نفس عن نفس شيئاال تجزي : تجزي نفس أي

 }ر واِزرةٌ ِوزر ُأخْرىوالَ تَِز : تعالىقال كما ،أحد عن أحد يغني ال: أي }الَّ تَجِزي نَفْس عن نَّفٍْس شَيئاً{"

يا َأيها النَّاس { :وقال ،]سورة عبس) ٣٧[ }ِلكُلِّ امِرٍئ منْهم يومِئٍذ شَْأن يغِْنيِه{ :وقال ،]سورة األنعام) ١٦٤[
 ،]سورة لقمان) ٣٣([ }عن واِلِدِه شَيًئااتَّقُوا ربكُم واخْشَوا يوما لَّا يجِزي واِلد عن ولَِدِه ولَا مولُود هو جاٍز 

  ".شيئاً اآلخر عن أحدهما يغني ال وولده الوالد من كالً أن المقامات أبلغ افهذ

سورة ) ١١([ }يبصرونَهم يود الْمجِرم لَو يفْتَِدي ِمن عذَاِب يوِمِئٍذ ِببِنيِه{ :-عز وجل- كما قال اهللا هذا
  .]المعارج

وتقضي أو تغني نفس أيعني ال تكفي  ]سورة البقرة) ٤٨([ }الَّ تَجِزي نَفْس عن نَّفٍْس شَيئاً{ :حاصل أن قولهفال
عن نفس شيئاً، يعني أنه إذا كان أحد من الناس محتاجاً إلى شيء من الحسنات لترجح كفته، ولو كان أقرب 

وِإن تَدع مثْقَلَةٌ ِإلَى ِحمِلها لَا يحمْل ِمنْه { : قال تعالىالناس كالوالد والولد، فإن أحداً من الناس ال يقضي عنه،
ما متقاربان في أو ال تغني وه، فمعنى ال تجزي أي ال تقضي، ]سورة فاطر) ١٨[ }شَيء ولَو كَان ذَا قُربى

 ال ينفع والمعنىلك،  وما أشبه ذلك من األلفاظ التي يمكن أن يفسر بها ذ-من الكفاية- أو ال تكفيالمعنى، 

  .أحد أحداً

ويستثنى من ذلك ما ورد في النصوص فيما يتعلق بالشفاعة ألهل التوحيد من أهل الكبائر وغيرهم، أما أن 
ير وارد ولو كان أقرب  يعيره شيئاً من ذلك فإن ذلك غن الناس أحداً غيره من حسناته أو أنهيعطي أحد م
  .ؤالء جميعاً بل هو يتمنى أن يفتدي بهالناس إليه؛

فَما تَنفَعهم شَفَاعةُ { :قال كما الكافرين،من  يعني ]سورة البقرة) ٤٨([ }والَ يقْبُل ِمنْها شَفَاعةٌ{ :تعالى وقوله"
{ :النار أهل عن قال وكما ،]سورة المدثر) ٤٨([ }الشَّاِفِعينا لَنَا ِمن شَاِفِعينِميٍم* فَمِديٍق حلَا ص١٠٠([} و -

  ".]سورة الشعراء) ١٠١

  .يعني من الكافرين؛ ألنه يفهم من األدلة األخرى إثبات الشفاعة }والَ يقْبُل ِمنْها شَفَاعةٌ{

 يرضى اهللا أن: معروفة منهاالثالثة الال في قليل وال في كثير؛ ألن شروط الشفاعة  }والَ يقْبُل ِمنْها شَفَاعةٌ{
  .ال تنفعهم الشفاعةففاعة، واهللا ال يرضى عن الكافرين، يأذن بالشأن عن المشفوع له، و



 ٥

أن ذلك مخصوص بالشفاعة بأهل  ومعناها الشرعي معروف، فالمقصود هي من الشفع،ووالشفاعة معروفة 
  .التوحيد

ِذين كَفَرواْ ِإن الَّ{ :تعالى قال كما فداء، منها يقبل ال: أي ]سورة البقرة) ٤٨([ }والَ يْؤخَذُ ِمنْها عدٌل{ :وقوله"
ِإن { :وقال، ]سورة آل عمران) ٩١([ }وماتُواْ وهم كُفَّار فَلَن يقْبَل ِمن َأحِدِهم مْلء األرِض ذَهبا ولَِو افْتَدى ِبِه

 ِمن عذَاِب يوِم الِْقيامِة ما تُقُبَل ِمنْهم ولَهم الَِّذين كَفَرواْ لَو َأن لَهم ما ِفي اَألرِض جِميعا وِمثْلَه معه ِليفْتَدواْ ِبِه
َأِليم ذَابا{ :تعالى وقال ،]سورة المائدة) ٣٦([ }عْؤخَذْ ِمنْهٍل الَّ يدِدْل كُلَّ عِإن تَعوقال ،]سورة األنعام) ٧٠([ }و:   

  ".اآلية ]سورة الحديد) ١٥([  }ين كَفَروا مْأواكُم النَّار ِهي مولَاكُمفَالْيوم لَا يْؤخَذُ ِمنكُم ِفديةٌ ولَا ِمن الَِّذ{

ٌل{ :-تبارك وتعالى-ر قوله يفسدا عُل ِمنْهقْبالَ يْؤخَذُ { : وقوله في اآلية األخرى،]سورة البقرة) ١٢٣([ }والَ يو
) ١٥([ }لَا يْؤخَذُ ِمنكُم ِفديةٌ{ :-عز وجل-، كما قال اهللا  بأن ذلك بمعنى الفداء]سورة البقرة) ٤٨([ }ِمنْها عدٌل

، أي مهما قدمت من ]سورة األنعام) ٧٠([ }وِإن تَعِدْل كُلَّ عدٍل الَّ يْؤخَذْ ِمنْها{ :، وكذلك في قوله]سورة الحديد
  .عنها عند اهللا شيئاًالفداء الذي تريد الخالص به، فإن ذلك ال ينفعها وال يغني 

 ]سورة المائدة) ٣٦([ }لَو َأن لَهم ما ِفي اَألرِض جِميعا{  في اآلية األخرى،-عز وجل-في قول اهللا والعدل كما 

ألرض جميعاً ليس من جنس اإلنسان، ، فالذهب وما في ا]سورة آل عمران) ٩١([ }مْلء األرِض ذَهبا{ :وكذلك
جنسه  فإذا افتدى بغير ،ذلك ليس من جنس اإلنسانو، ن الذهب وغيره م بأموال الدنيايد أن يفتدياإلنسان يرف

  . وما إلى ذلكأي فداء، يفتدي بالمال }والَ يقْبُل ِمنْها عدٌل{ : فقوله العدل،:يقال لهفذلك 

الِعدل، دى بإنسان فإن ذلك يكون من قبيل  ما كان الفداء فيه من جنس المفتدي، فإذا افت-بالكسر–دل والِع
 في الجهة  الطرف اآلخر مع يستوي الطرف في الجهة اليمنىبحيث الحمل منلبعير نه ما يوضع على اوم

دل، عدل، فهنا ال يقبل منها ع: هذا ِعدل لهذا، وما كان المعاوضة فيه من غير الجنس يقال له: يقال فاليسرى
ريق بهذا االعتبار، وإن كان يرد هذا  التف: أيأي فداء بالمال وما أشبه ذلك، وهذا هو الغالب في لغة العرب،

 واهللا ،يستعمل أحياناً بالكسر وبالفتح مراداً به الفداء مطلقاً، لكن الغالب ما ذكرتفأحياناً في مكان اآلخر، 
  .أعلم

 عليه هم ما على القيامة يوم اهللا ووافوا به، بعثه ما على ويتابعوه برسوله يؤمنوا لم إن أنهم تعالى فأخبر"

 قال كما ،ذهباً األرض بملء ولو فداء، منهم يقبل وال جاه، ذي شفاعة وال قريب قرابة ينفعهم ال فإنه

الَّ بيع ِفيِه والَ { :وقال ،]سورة البقرة) ٢٥٤([ }من قَبِل َأن يْأِتي يوم الَّ بيع ِفيِه والَ خُلَّةٌ والَ شَفَاعةٌ{ :تعالى
  .]سورة إبراهيم) ٣١([ }ِخالٌَل

 عذاب من وينقذهم فينصرهم لهم يغضب أحد وال: أي ]سورة البقرة) ٤٨([ }والَ هم ينصرون{ :تعالى وقوله

 جانب من كله هذا ،فداء منهم يقبل وال جاه ذو وال قرابة ذو عليهم يعطف ال أنه من تقدم كما اهللا،

  ".التلطف

  يشفع، أو يدفع المقابل و يأتي أحد يتوسطسية بأن الدبلوما بالطرق:يعني كما يقال" التلطف جانب من ":قوله

 يأتي أحد يتوسط فيطلق هذا اإلنسان األسير، أو أنه بالمعاوضة  أن هذه طرق الخالص، إما-المعاوضة–
 يأتي أناس يخلصونهم بالقوة، طلق وتنتهي المشكلة، أو بالقوة بحيثوي، بالتفاهم، يدفع مقابل ذلك ماال وبالفداء
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عدم  ل؛قوة بالشفاعة والبال فداء والبال ال عليهم طرق الخالص، -عز وجل-فقد قطع اهللا ليوم أما في ذلك ا
  .وجود الناصر

 إنه: أي ]سورة الطارق) ١٠([ }فَما لَه ِمن قُوٍة ولَا نَاِصٍر{ :قال غيرهم كما من وال أنفسهم من ناصر لهم وال"

 يجير والوال يخلص منه أحد،  منقذ، عذابه من أحداً ينقذ وال شفاعة، وال ِفدية به كفر فيمن يقبل ال تعالى

فَيومِئٍذ لَّا يعذِّب عذَابه { :وقال ،]سورة المؤمنون) ٨٨([ }وهو يِجير ولَا يجار علَيِه{ :تعالى قال كما أحد، منه
دَأح *دَأح ثَاقَهوِثقُ ولَا ي{ :وقال ،]سورة الفجر) ٢٦- ٢٥([ }وونرلَا تَنَاص ا لَكُمم *ونِلمتَسسم موالْي مْل هب{ 

} ا آِلهةً بْل ضلُّوا عنْهمفَلَولَا نَصرهم الَِّذين اتَّخَذُوا ِمن دوِن اللَِّه قُربانً{ :وقال ،]سورة الصافات) ٢٦-٢٥([

  .آليةا ]سورة األحقاف) ٢٨([

 ال اليوم لكم ما ]سورة الصافات) ٢٥([ }ما لَكُم لَا تَنَاصرون{ : تعالىلهقو في عباس ابن عن الضحاك وقال
  .اليوم لكم ذلك ليس هيهات منا؟ تمانعون

 ناصر، ينصرهم ال يومئذ أنهم: يعني ]سورة البقرة) ٤٨([ }والَ هم ينصرون{ :قوله وتأويل: جرير ابن قال

 والشفاعات، اشالر واضمحلت ،المحاباة هنالك بطَلت فدية، وال عدل منهم يقبل وال شافع، لهم يشفع ال كما

 والنصراء، الشفعاء لديه ينفع ال الذيالجبار العدل  إلى الحكم وصار التعاون والتناصر القوم من وارتفع

ا لَكُم لَا م* وِقفُوهم ِإنَّهم مسُئولُون{ :تعالى قوله نظير وذلك ،أضعافها وبالحسنة مثلها بالسيئة فيجزي
ونرتَنَاص *ونِلمتَسسم موالْي مْل هسورة الصافات) ٢٦-٢٤([} ب[.  

}يو نَاءكُمَأب ونحذَبذَاِب يالْع ءوس ونَكُمومسي نوعآِل ِفر ننَاكُم ميِإذْ نَجوتَحن سالء مِفي ذَِلكُم بو اءكُمِنس وني
ع كُمبرِظيم *ونتَنظُر َأنتُمو نوعقْنَا آَل ِفرَأغْرو نَاكُميفََأنج رحالْب قْنَا ِبكُمِإذْ فَرسورة البقرة) ٥٠-٤٩([ }و[.  

 }وِإذْ نَجينَاكُم من آِل ِفرعون يسومونَكُم سوء الْعذَاِب{ ،عليكم نعمتي إسرائيل بني يا واذكروا :تعالى يقول

 يوردونكم: أي يسومونكم، كانوا وقد ،-عليه السالم- موسى صحبة أيديهم من وأنقذتكم منهم  خلصتكم:أي

  ".العذاب سوء لونكمووي ويذيقونكم

هو  واإلنجاء معروفوفككناكم؛  خلصناكم و: أي،واذكروا إذ نجيناكم : أي}وِإذْ نَجينَاكُم{ :قوله تعالى
  .الشيء المرتفع من األرض البائن منها: أي،  وأصله مأخوذ من النجوة،التخليص

 يعني من فرعون وقومه، فإن ،خلصهم من آل فرعون -جل وعال–اهللا  }وِإذْ نَجينَاكُم من آِل ِفرعون{ :قوله
ةُ ويوم تَقُوم الساع{ : كما قال تعالىآل فالن، وقد يطلق مراداً به ذات الشخص،: آل تأتي بمعنى أهل، فيقال

،  أتباع فرعون أوهم فقط آل فرعونفليس المقصود هنا أن، ]سورة غافر) ٤٦([ }َأدِخلُوا آَل ِفرعون َأشَد الْعذَاِب
، ومثل هذا قوله أدخلوا آل فرعون، يعني أدخلوا فرعون: هو على رأسهم، بل إن بعض المفسرين يقولبل ال 

  .، يعني وبقية مما ترك موسى وهارون]سورة البقرة) ٢٤٨([ }سى وآُل هارونرك آُل مووبِقيةٌ مما تَ{ :تعالى

راد بها نفس الشخص مع قومه وأتباعه، أو أهله وما ي بها نفس الشخص، وأحياناً ا تأتي أحياناً مراد)آل(ـف
  .أشبه ذلك
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قومه؛ ألن الذي كان يلي تعذيبهم هم قوم  يعني من فرعون و}وِإذْ نَجينَاكُم من آِل ِفرعون{ : قوله تعالىهنا
فرعون بأمر فرعون، ففرعون هو المتحكم فيهم، وإنما أولئك الذين يسومونهم سوء العذاب إنما يصدرون عن 

  .أمر فرعون

}نوعآِل ِفر ننَاكُم ميِإذْ نَجليس و يعني ، لقب فهو فرعون،أي أنه وفرعون معروف، كل من ملك مصر}و
  لفظهو: بعضهم يقولوفرعون، : كل من ملك مصر من هؤالء الكفرة فإنه يقال لهفخص معين، اسماً لش

  .هو عربي من تفرعن: أعجمي، وبعضهم يقول

 ةسامه خط: تقول،  ويولونكمميسومونكم هنا بمعنى يذيقونكم ويوردونك: قال: }يسومونَكُم سوء الْعذَاِب{
  .سامه العذاب، بمعنى أذاقه وأواله العذابوامه الخسف والذل، س:  بمعنى أذاقه وألبسه، وتقول،خسف

 بمعنى يكون الكالم هكذا، وإذ نجيناكم من آل فرعون ،فهذه يمكن أن تكون حاالً: }يسومونَكُم سوء الْعذَاِب{
انوا  وإذ نجيناكم من آل فرعون وك، ويمكن أن يكونسائمين لكم سوء العذاب، يعني في حال كونهم سائمين

فالمقصود أن اهللا ذكرهم بهذه النعمة حيث خلصهم من لكان،  ايسومونكم سوء العذاب، فتكون الجملة خبر
  .فرعون وقومه

  . ]سورة البقرة) ٤٩([ }يذَبحون َأبنَاءكُم{ :مفسراً لهذا العذاب ، ثم قال}يسومونَكُم سوء الْعذَاِب{ :  سبحانهقال

  ".المقدس بيت من خرجت ناراً رأى هالته، رؤيا رأى قد كان -اهللا لعنه- فرعون أن وذلك"

آثار وردت عن بعض   هذافيت كرذُ وقد  يقتل األبناء ويبقي البنات؟ فرعون لماذا كان: جواب لسؤال هوهذا
 رأى رؤيا ففسرت له، أو أن  لماالكهنة أخبروه مما ذكر أن السلف وهي مبنية على إسرائيليات، فالحاصل أن

، فصار يقتلهم كون زوال ملكه على يد هذا الولدنه سيكهنة أخبروه ابتداء بأنه سيولد من اإلسرائيليين ولد، وأال
إما أن هؤالء المنجمين أو هؤالء الكهنة كما جاء في بعض   سنة، وسبب تركهمسنة ويتركهم سنة

كما -ما أن يكون هذا اإلبقاء اإلسرائيليات أخبروه عن شيء من ذلك فصار بمقتضاه يفعل هذا سنة وسنة، وإ
 نها من أجل أن يبقى من يقوم على األعمال المهينة الوضيعة، فكان الفراعنة يترفعون ع-قال بعضهم

 -صلى اهللا عليه وسلم-يقولون فكان هارون و، فكانوا يبقون بعضهم من أجل هذا، ويكلونها إلى اإلسرائيليين

  .-عز وجل- قال بعضهم، والعلم عند اهللا، هكذا العام الذي ال يقتل فيه األوالدفي 

 زوال أن مضمونها إسرائيل، بني بيوت إال مصر ببالد القبط دور فدخلت المقدس بيت من خرجت ناراً رأى"

 يتوقعون إسرائيل بني بأن عنده سماره تحدث بل: ويقال إسرائيل، بني من رجل يدي على يكون ملكه

 ذلك بعد يولد ذَكر كل بقتل -اهللا لعنه- فرعون أمر ذلك فعند ،ورفعة دولة به لهم يكون منهم، رجل خروج

  ".وأرذلها األعمال مشاق في إسرائيل بني باستعمال وأمر البنات، تترك وأن، إسرائيل بني من

يعني كأن بني إسرائيل عندهم نبوءة أنه سيخرج فيهم رجل يخلصهم، فبطبيعة الحال هذه القضايا تتنامى 
 كما  عند السلطان كأنهم في سوقناس حتى من أعدائهم وخصومهم، وهؤالء السماروتصل إلى كثير من ال

هؤالء السمار يعرفون فرعون، ويعرفون ا السلطان، و بحسب حال هذ هؤالء السمارينفق فيه هو معروف،
 ايتحدثو؛ إذ لن أمر طبيعيفهذا حاله، فيوردون له من الحكايات والقصص واألخبار ما يصلح له ويطرب له، 
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َأتَذَر { :، ولهذا قالوا يطرب لهايحدثونه عن أمور وإنما ساد، عن قيام الليل وصيام النهار وأخبار العبمعه
تَكآِلهو كذَريِض وواْ ِفي اَألرفِْسدِلي همقَوى ووس؟]سورة األعراف) ١٢٧([ }م  

 فهو ال يقرب إال  إال مثل هؤالء،نه م، فما الظن بمثل فرعون أن يقربتههؤالء هم سماره وجلساؤه وخاص
، وال قوة إال باهللا العلي العظيمواهللا المستعان، وال حول ، من كان على شاكلته، والطيور على أشكالها تقع

  . والحمد هللا رب العالمين..وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليماً كثيراً



 ١

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )٢٣(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك

 منهم وحجزنا بينكم وبينهم أي خلصناكم ]سورة البقرة) ٥٠([ }فََأنجينَاكُم{" :-رحمه اهللا تعالى-قال المفسر 
  . ليكون ذلك أشفى لصدروكم وأبلغ في إهانة عدوكم؛وأغرقناهم وأنتم تنظرون

 -تعالى عنهمارضي اهللا -كما روى اإلمام أحمد عن ابن عباس رد أن هذا اليوم كان يوم عاشوراء وقد و

هذا  ما((: وم عاشوراء، فقالنة فرأى اليهود يصومون يي المد-صلى اهللا عليه وسلم-قدم رسول اهللا : "قال
 فيه بني إسرائيل من عدوهم -عز وجل- اهللا ىهذا يوم صالح، هذا يوم نج: ا قالو))اليوم الذي تصومون؟

 فصامه ))أنا أحق بموسى منكم((: -صلى اهللا عليه وسلم- فقال رسول ،-عليه السالم-فصامه موسى 
]هذا الحديث البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجهوروى [ "أمر بصومهو -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

)١(.  

}ونظَاِلم َأنتُمِدِه وعَل ِمن بالِْعج اتَّخَذْتُم لَةً ثُملَي ِعينبى َأروسنَا مداعِإذْ وو * لَّكُملَع ِد ذَِلكعن بنكُِم منَا عفَوع ثُم
ونى الِْك *تَشْكُروسنَا مِإذْ آتَيوونتَدتَه لَّكُملَع قَانالْفُرو ذكروا او: يقول تعالى، ]سورة البقرة) ٥٣-٥١([ }تَاب

 لميقات ربه عند انقضاء -عليه السالم-لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى نعمتي عليكم في عفوي عنكم 
واعدنَا موسى ثَالَِثين و{ :، وهي المذكورة في األعراف في قوله تعالى، وكانت أربعين يوماًأمد المواعدة

شٍْرلَيا ِبعنَاهمَأتْموكان ذلك إنها ذو القعدة بكماله وعشر من ذي الحجة: ، قيل]سورة األعراف) ١٤٢([ }لَةً و ،
  ".بعد خالصهم من فرعون وإنجائهم من البحر

  : أما بعد،الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم

هذا ال شك أنه من مزيد  ]سورة البقرة) ٥٠([ }وَأغْرقْنَا آَل ِفرعون وَأنتُم تَنظُرون{ :-تبارك وتعالى-وله قف
لصدورهم مما  فإن إهالك عدوهم وهم ينظرون إليه أشفى؛عى للتشفيإنعام اهللا وإفضاله عليهم، وذلك أنه أد 

  .لو هلك فجاءهم خبره

وِإذْ {:  في قوله}وِإذْ واعدنَا موسى َأربِعين لَيلَةً ثُم اتَّخَذْتُم الِْعجَل ِمن بعِدِه{:  هنا-تبارك وتعالى-وقوله 
هذه التي نقرأ بها هي قراءة الجمهور، والقراءة األخرى هي قراءة أبي عمرو، ، ف قراءتان متواترتان}واعدنَا

 وذلك أنهم ؛في التفسير وفي معاني القرآنها بعض من تكلم  وهذه القراءة الثانية يختار،)وإذ وعدنا موسى(
 إنما تكون بين اثنين، أو بين طرفين، -مفاعلةال–  وذلك أن المواعدة}وِإذْ واعدنَا: استشكلوا قوله تعالى

، )وعدنا( ال يتأتى معه هذا، وإنما الوعد يكون من جهته فقط، فاختاروا قراءة -عز وجل-إن اهللا : ويقولون
وعد اللَّه الَِّذين آمنُوا ِمنكُم { :التي فيها ذكر الوعد كقوله مثالًي مثل هذا الموضع باآليات األخرى وا فءجاو

 أن هذا الذي ذكروه -واهللا تعالى أعلم-وما أشبه ذلك، والذي يظهر  ]سورة النــور) ٥٥([ }وعِملُوا الصاِلحاِت
                                     

صوم يوم عاشوراء : باب - الصيام: ومسلم في كتاب) ٧٠٤ص  /٢ج ) (١٩٠٠( صيام يوم عاشوراء : باب– الصوم :خرجه البخاري في كتاب أ- 1
 ).٧٩٥ص  / ٢ج ) (١١١٣٠(



 ٢

عز - المواعدة بمعنى الموافاة، وال يمنع ذلك أن يكون بين اهللا }ِإذْ واعدنَاو{: قوله واهللا أعلم؛ ألن ،غير متجه
عليه - بالميعاد، وموسى -صلى اهللا عليه وسلم- أخبر موسى -عز وجل- وبين أحد من خلقه، فاهللا -وجل

 بالنسبة لما ل ذلك، فذلك مواعدة بينه وبين اهللا، وليس في ذلك أي محذور في هذا المعنى قِب-الصالة والسالم
الوعد فوا به في اآليات األخرى فإنه يختلف عما هاهنا، ءوأما الوعد الذي جا، يقال في حق اهللا تبارك وتعالى

  .للتوقيت هناك هو الوعد بالجزاء وليس من المواعدة التي تكون

هذا :  فحسب، قالوا عند من فسرها أنها من جهة اهللا}وِإذْ واعدنَا{: ثم إن بعضهم قال على قراءة الجمهور
مثال من أمثلة ورود المفاعلة وتكون من طرف واحد، وهذا وإن كان في أصله صحيحاً لكنه ال محذور هنا 

ل ذلك، فكانت  قِب-صلى اهللا عليه وسلم- أن اهللا أخبر موسى بالميعاد، وأن موسى }وِإذْ واعدنَا{:  فيأن يقال
هذا إطالقاً، وإن كان ال يمتنع أن تأتي المواعدة من طرف بمعنى المواعدة على ظاهرها وال إشكال في 

عاقبته، فالمعاقبة هنا : مجرم، أو نحو ذلك، فأنت حينما قلتعالجت الجرح أو عاقبت ال: ل مثالً كما تقو،واحد
لم تقع بين طرفين، وإنما هي صادرة من طرف واحد، كما أن المعالجة صادرة من طرف واحد، واهللا تعالى 

  .أعلم

}لَةًولَي ِعينبى َأروسنَا مداعاسم أعجمي كما هو معروف، -عليه الصالة والسالم-موسى  اسم }ِإذْ و 
 المعروف أنه ، مع أنقبطية إن ذلك لغة يقولونو، )سى(و) مو(من شيئين   مركبإن اسم موسى :ويقولون

  .اسم عبراني

 لما ألقته أمه  إنه:يقولونالمعنى كما وشجر،  بمعنى )ىش(، وء بمعنى ما)مو( و)شى) (مو(يقولون أصله و
في نهر النيل حمله الماء حتى أخذه إلى موضع فيه ماء وشجر، فلما وجده أولئك الجواري من قوم فرعون 

  .، واهللا أعلمسمي باسم المكان الذي وجد فيه

 األربعين ليلة يكون الميعاد، وهذه الليالي  يعني تمام أربعين ليلة، على رأس}وِإذْ واعدنَا موسى َأربِعين لَيلَةً{
، ويذكر المفسرون هناك تفصيالت في هذا المقام، }لَةً وَأتْممنَاها ِبعشٍْرثَالَِثين لَي{ :جاءت في سورة األعراف
  . ذلك بعشر ألمور يذكرونها هناك بعد ثم أتم اهللا،وأن أصلها كانت الثالثين

 وذلك باعتبار أن الليلة تكون }واعدنَا موسى َأربِعين لَيلَةً{ هنا الليالي، -عز وجل-على كل حال ذكر اهللا و
  .سابقة لليوم، والعرب تعبر بالليالي وتقصد معها األيام، وهذا كثير جداً في كالمهم

 والباطل، الحق بين يفْرق ما وهو }والْفُرقَان{ التوراة: يعني }وِإذْ آتَينَا موسى الِْكتَاب{ : تعالىوقوله"

 دل كما ؛البحر من خروجهم بعد أيضاً ذلك وكان ،]سورة البقرة) ٥٣([ }لَعلَّكُم تَهتَدون{، والضالل والهدى

ولَقَد آتَينَا موسى الِْكتَاب ِمن بعِد ما َأهلَكْنَا الْقُرون { :تعالى ولقوله ،األعراف سورة في الكالم سياق عليه
  ".]سورة القصص) ٤٣([}  بصاِئر ِللنَّاِس وهدى ورحمةً لَّعلَّهم يتَذَكَّرونالُْأولَى

ذكر اهللا الكتاب وال شك أنه التوراة، ونقل بعض أهل العلم  }والْفُرقَان وِإذْ آتَينَا موسى الِْكتَاب{ :في قوله هنا
د ذلك الفرقان، وظاهره أن العطف يقتضي المغايرة، اإلجماع أن الكتاب هنا هو التوراة، ثم عطف عليه بع

هو شيء آخر، واختلفوا في تفسيره وفي بل ولهذا فهم بعض أهل العلم أن الفرقان ليس المراد به التوراة، 
 وذلك أن الفرقان، وهؤالء التبس عليهم هذا،آتينا موسى الكتاب، وآتينا محمداً : بيان المراد به، فبعضهم قال



 ٣

، ]سورة الفرقان) ١([ }تَبارك الَِّذي نَزَل الْفُرقَان علَى عبِدِه{ : كما في سورة الفرقانبالفرقان نا القرآاهللا سمى هذ
ولَقَد آتَينَا { : القرآن بالفرقان، وأن يصف التوراة بأنها فرقان، كما قال-عز وجل-وال يمتنع أن يسمي اهللا 
قَانالْفُر ونارهى ووسوالمراد بذلك التوراة قطعاً]سورة األنبياء) ٤٨([ }م ،.  

الفصل والحكم بينهم وبين فرعون وقومه، :  أيالفرقان المراد به ما حصل من الفرق بينهم: وبعضهم يقول
وهذا بعيد جداً، عن ظاهر القرآن، بل هو في غاية البعد، واهللا تعالى ، المراد به انفراق البحر: وبعضهم يقول

  .أعلم

 واليد ا لموسى من اآليات كالعص-عز وجل-الحجة والبرهان الذي أعطاه اهللا : يقول المراد بالفرقانوبعضهم 
 ،الكتاب الذي سبق ذكره قبلههو وما أشبه ذلك، والذي يظهر واهللا تعالى أعلم أن الفرقان المراد به التوراة، و

}قَانالْفُرو ى الِْكتَابوسنَا معطف األوصاف والموصوف واحد، كما في قوله يكون ذلك من قبيل و }آتَي
سورة ) ٤-١([ }والَِّذي َأخْرج الْمرعى *والَِّذي قَدر فَهدى *الَِّذي خَلَقَ فَسوى *سبِح اسم ربك الَْأعلَى{ :تعالى

ومن ذلك قول ، عطف بالواو مع أن الموصوف واحدفاألوصاف تأتي تارة متتابعة، وتارة تأتي بال ،]األعلى
  :الشاعر يمدح ملكاً

       مـام هو الملـك القـرم وابـن اله  
  

ــزدحم    ــي الم ــة ف ــث الكتيب   ولي
  

وابن الهمام، وليث : فقالبالواو تارة  و، هو الملك القرم: فقال بالتتابع هنا واحد، فوصفه تارةالموصوف
  . إلى آخره...الكتيبة

 واهللا تعالى ،عليه عامة المفسرين هذاف من ذي الحجة  شهر ذي القعدة وعشرهي هذه األربعين ليلة إن :هقولو
  .أعلم

"} ذَِلكُم كُمفَاقْتُلُواْ َأنفُس اِرِئكُمواْ ِإلَى بَل فَتُوبالِْعج ِباتِّخَاِذكُم كُمَأنفُس تُمظَلَم ِم ِإنَّكُما قَوِمِه يى ِلقَووسِإذْ قَاَل مو
 بني على تعالى توبته صفَةُ هذه ]سورة البقرة) ٥٤([ }تَاب علَيكُم ِإنَّه هو التَّواب الرِحيمخَير لَّكُم ِعند باِرِئكُم فَ

  .العجل عبادة من إسرائيل

وِإذْ قَاَل موسى ِلقَوِمِه يا قَوِم ِإنَّكُم ظَلَمتُم َأنفُسكُم { :تعالى قوله في -رحمه اهللا تعالى- البصري الحسن قال
حتى  وقع ما العجل عبادتهم شأن من قلوبهم في وقع حين ذلك: فقال  ]سورة البقرة) ٥٤([ }اتِّخَاِذكُم الِْعجَلِب

سورة ) ١٤٩([ }ولَما سِقطَ فَي َأيِديِهم ورَأواْ َأنَّهم قَد ضلُّواْ قَالُواْ لَِئن لَّم يرحمنَا ربنَا ويغِْفر لَنَا{ :تعالى قال
  . اآلية]األعراف

 جبير بن وسعيد العالية أبو وقال }يا قَوِم ِإنَّكُم ظَلَمتُم َأنفُسكُم ِباتِّخَاِذكُم الِْعجَل{: موسى يقول حين فذلك: قال

  .خالقكم إلى :أي }فَتُوبواْ ِإلَى باِرِئكُم{: أنس بن والربيع

 معه عبدتم وقد خلقكم الذي إلى فتوبوا: أي جرمهم، عظم ىعل تنبيه }ِإلَى باِرِئكُم{: هاهنا قوله وفي: قلت

  ".غيره

، ولذلك تجد في اآليات التي يقرر ألنه وضع للعبادة في غير من خلقإن الشرك هو أعظم ذنب؛ : هذا يقالل
  . فيها المشركين، يذكر الخلق ويلزمهم بذلك بتوحيد اإللهية-عز وجل-اهللا 



 ٤

 وكان :ابن كثير  يقول]سورة البقرة) ٥٣([ }وِإذْ آتَينَا موسى الِْكتَاب والْفُرقَان لَعلَّكُم تَهتَدون{: في قوله تعالى

ولَقَد آتَينَا { :تعالى ولقوله ،األعراف سورة في الكالم سياق عليه دل كما ؛البحر من خروجهم بعد أيضاً ذلك
سورة ) ٤٣([} كْنَا الْقُرون الُْأولَى بصاِئر ِللنَّاِس وهدى ورحمةً لَّعلَّهم يتَذَكَّرونموسى الِْكتَاب ِمن بعِد ما َأهلَ

 لما ذكر -عز وجل-اهر أن ذلك كان بعد إنجائهم من فرعون؛ ألن اهللا ظاألعراف  الذي في سورة :]القصص
قَالُواْ يا { على قوم يعكفون على أصنام لهم مروا انفالق البحر وإنجاء هؤالء من فرعون وقومه، ذكر أنهم
لُونهتَج مقَو ةٌ قَاَل ِإنَّكُمآِله ما لَها كَمل لَّنَا ِإلَهعى اجوسذكر ما حصل ، ثم بعد ذلك]سورة األعراف) ١٣٨([} م 

 فرعون كما ذكر خذوها إنما كانت معهم من قومأ والحلي التي ، فكان ذلك بعد إنجائهممنهم من عبادة العجل،
بعضهم أن نساء بني إسرائيل قد استعرن تلك الحلي، فلما خرجوا هذا الخروج السريع لم يمكنهم إرجاع هذه 

 هو الذي اقترح عليهم أن يجمعوها وحصل ما حصل، وكان ذلك بعد  فكان السامري،المصوغات من الحلي
  .خروجهم من البحر وإنجائهم من فرعون

اَل موسى ِلقَوِمِه يا قَوِم ِإنَّكُم ظَلَمتُم َأنفُسكُم ِباتِّخَاِذكُم الِْعجَل فَتُوبواْ ِإلَى باِرِئكُم فَاقْتُلُواْ وِإذْ قَ{: وفي قوله
كُملَيع فَتَاب اِرِئكُمب ِعند لَّكُم رخَي ذَِلكُم كُمأن يقتل  ليس، هذه توبتهم والمقصود بهذا]سورة البقرة) ٥٤([ }َأنفُس 

أي فليقتل بعضكم بعضاً، } فَاقْتُلُواْ َأنفُسكُم{ علم، وإنماأاإلنسان نفسه، ولم يذكر هذا أحد من أهل العلم فيما 
 لهذا أمثلة من القرآنوإن األمة الواحدة المجتمعة على شيء ينزلون منزلة النفس الواحدة، ، فولهذا نظائر

  .]سورة البقرة) ١٨٨([ }اْ َأموالَكُم بينَكُم ِبالْباِطِلوالَ تَْأكُلُو{ :-تبارك وتعالى-كقوله 

لَولَا ِإذْ سِمعتُموه ظَن الْمْؤِمنُون { :كقوله في سورة النور على أحد الوجهين المشهورين في تفسير اآليةو
  .ا بإخوانهمظنو: ظنوا بأنفسهم، أيف ،]سورة النــور) ١٢([ }والْمْؤِمنَاتُ ِبَأنفُِسِهم خَيرا

يعني  }تَقْتُلُون َأنفُسكُم{ ،]ةسورة البقر) ٨٥([ }ثُم َأنتُم هُؤالء تَقْتُلُون َأنفُسكُم{ :وكقوله أيضاً في سورة البقرة
كانت  هم بعد ذلك يقتل بعضهم بعضاً، فثمتقتلون إخوانكم، فإنه يحرم على اإلسرائيلي أن يقتل إسرائيلياً مثله، 

 ال يميز من أمامه، فقتل منهم ألقي عليهم الغمام فصار الرجل: ل ألقيت عليهم ظلمة، وقي إنهم:يل ق كماتوبتهم

 -عز وجل-خاه، حتى تاب اهللا أمقتلة عظيمة في ذلك اليوم، فكان الرجل يقتل أقرب الناس إليه، يقتل أباه و

  . أي رجع عليكم بالتوبة والمغفرة]رة البقرةسو) ٥٤([ }فَتَاب علَيكُم{ : ولهذا قال،عليهم ورفع ذلك البالء عنهم

 إن: تعالى اهللا قالف: قال -رضي اهللا عنهما- عباس ابن عن حاتم أبي وابن جرير وابن النسائي روىقد و"

 ،الموطن ذلك في قتل من يبالي وال بالسيف فيقتله وولد لداو من لقي من كل منهم واحد كل يقتل أن توبتهم
 به أمروا ما وفعلوا بها فاعترفوا ذنوبهم من اهللا اطلع ما وهارون موسى على خفي كانوا الذين أولئك فتاب

  .والمقتول للقاتل اهللا فغفر

فَتُوبواْ ِإلَى باِرِئكُم { :لقومه موسى قال: قال -رضي اهللا تعالى عنهما- عباس ابن عن جرير ابنوروى 
ِعند لَّكُم رخَي ذَِلكُم كُمفَاقْتُلُواْ َأنفُسِحيمالر ابالتَّو وه ِإنَّه كُملَيع فَتَاب اِرِئكُمأمر: قال ]سورة البقرة) ٥٤([ } ب 

 وقام فجلسوا، العجلوأخبر الذين عبدوا : قال ،أنفسهم يقتلوا أن -عز وجل- ربه أمر نع قومه موسى

 فانجلت ،بعضاً بعضهم يقتل فجعل دةشدي ظُلَّة وأصابتهم بأيديهم الخناجر فأخذوا العجل على يعكفوا لم الذين

  ".توبة له كانت بقي من وكل توبة، له كانت منهم قتل من كل قتيل، ألف سبعين عن جلوا وقد عنهم الظلَّة
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  .فليقتل بعضكم بعضاً:  أي}فَاقْتُلُواْ َأنفُسكُم{بعض أهل العلم من المفسرين ينقل اإلجماع على أن المقصود 

ثُم بعثْنَاكُم من بعِد * موسى لَن نُّْؤِمن لَك حتَّى نَرى اللَّه جهرةً فََأخَذَتْكُم الصاِعقَةُ وَأنتُم تَنظُرونوِإذْ قُلْتُم يا {"
ونتَشْكُر لَّكُملَع ِتكُموالصعق بعد لكم بعثي في عليكم نعمتي واذكروا: تعالى يقول ،]سورة البقرة) ٥٦-٥٥([ }م 

  ".ألمثالكم وال لكم يستطاع ال مما عيانًا جهرة رؤيتي تمسأل إذ

 -صلى اهللا عليه وسلم-لما سمعوا اهللا يناجي موسى  : أي}وِإذْ قُلْتُم يا موسى لَن نُّْؤِمن لَك{ :قوله تعالى

، وكثير من المفسرين ]سورة البقرة) ٥٥([ }لَن نُّْؤِمن لَك حتَّى نَرى اللَّه جهرةً{ :فقالوا طمعوا في رؤيته
 كما -صلى اهللا عليه وسلم-إن هؤالء الذين طلبوا هذا الطلب هم السبعون الذين اصطفاهم موسى : يقولون

خيارهم، ، وهم صفوة القوم و]سورة األعراف) ١٥٥([ }واخْتَار موسى قَومه سبِعين رجالً لِِّميقَاِتنَا{ :في قوله
  .اهللا جهرة فأصابتهم هذه الصاعقة أن يؤمنوا حتى يروا اأبو

 تأتي بمعنى الشيء الهائل العظيم، الذي إذا عاينه اإلنسان أو رآه فإنه يموت -واهللا تعالى أعلم-والصاعقة 
المقصود أنه يلحقه عطب ، يئاً من حواسه، أو يفقد عقله، أو يفقد بعض أعضائهلهوله أو يحترق، أو يفقد ش

ئل، أو غير ذلك تارة تكون بنار محرقة، وتارة تكون بصوت هافة هولها، تام أو يلحقه بعض العطب من شد
إذا  التي عاليةالكهربائية الشحنة  ما يسمونها بالالصاعقة في العصر الحديث تطلق علىومما يمكن أن يقع، 

  .تكون النتيجة التفحموضربت اإلنسان فإنه يحترق 

على أرجح -وا وكانت نتيجة ذلك الموت الحقيقي  بسبب ما قالهذه الصاعقةالمقصود أن هؤالء أخذتهم 
  .بالموت، وتارة يكون بما دونه كاإلغماء  فالصعق تارة يكون-القولين في هذا الصعق

جعلَه دكا وخَر { : قاللجبلل لما تجلى ربه  أنه-صلى اهللا عليه وسلم- أخبر عن موسى -عز وجل-واهللا 
ِعقًاموسف، ]سورة األعراف) ١٤٣([} ى صصعق أما  لم يكن بالموت، و-صلى اهللا عليه وسلم- موسى قُصع

  .-عز وجل-هؤالء كان بالموت، فأحياهم اهللا 

}ونتَنظُر َأنتُماِعقَةُ والص وعلى كل ، بمعنى أنهم رأوا مقدم ذلك ثم بعد ذلك ماتوا ]سورة البقرة) ٥٥([ }فََأخَذَتْكُم
 : بعده-عز وجل-أنهم ماتوا موتاً حقيقياً، ولهذا قال اهللا  }اِعقَةُ وَأنتُم تَنظُرونفََأخَذَتْكُم الص{  فإن معنىحال

}ِتكُموِد معن بثْنَاكُم معب فهذا دليل على أن ما أصابهم إنما هو موت حقيقي وليس من ]سورة البقرة) ٥٦([ }ثُم ،
  . عن ظاهر القرآن، إال بدليل يجب الرجوع إليهولظاهر القرآن يدل على هذا، وال يجوز العدفقبيل اإلغماء؛ 

وِإذْ قُلْتُم يا موسى لَن نُّْؤِمن { :اآلية هذه في -رضي اهللا تعالى عنهما- عباس ابن قال جريج، ابن قال كما"
  .اهللا نرى حتى :أي ،عالنية: قال  ]سورة البقرة) ٥٥([ }لَك حتَّى نَرى اللَّه جهرةً

 وبعض بعضهم فصعق: قال ]سورة البقرة) ٥٥([ }الصاِعقَةُ وَأنتُم تَنظُرون{ :قوله في رويم بن عروة وقال

  .هؤالء وصعق هؤالء بعث ثم ينظرون،

 لبني أقول ماذا رب: ويقول اهللا، ويدعو يبكي موسى فقام فماتوا، }فََأخَذَتْكُم الصاِعقَةُ{: السدي وقال

 }ِبما فَعَل السفَهاء ِمنَّالَو ِشْئتَ َأهلَكْتَهم من قَبُل وِإياي َأتُهِلكُنَا { يارهمخ أهلكت وقد أتيتهم إذا إسرائيل

 أحياهم اهللا إن ثم العجل، اتخذوا ممن السبعين هؤالء أن موسى إلى اهللا فأوحى ؟]سورة األعراف) ١٥٥([
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ثُم بعثْنَاكُم من بعِد { :تعالى قوله فذلك: قال يحيون؟ كيف: بعض إلى بعضهم ينظر ٌلرج ٌلرج وعاش فقاموا
ونتَشْكُر لَّكُملَع ِتكُموسورة البقرة) ٥٦([} م[.  

  ".قتادة قال وكذا ،آجالهم ليستوفوا الموت بعد من فبعثوا لهم، عقوبة موتهم كان: أنس بن الربيع وقال

  .مواضع خمسة  وهي،البعث على -ز وجلع-هذا أحد المواضع في سورة البقرة التي تدل على قدرة اهللا 

 قد باأللواح ربه عند من رجع لما موسى لهم قال: اآلية هذه تفسير في أسلم بن زيد بن الرحمن عبد قال"

 هذه إن: فقال عليهم، اهللا فتاب ففعلوا، أنفسهم بقتل فأمرهم العجل، يعبدون فوجدهم التوراة، فيها كتب

 أنت؟ بقولك يأخذه ومن: فقالوا، عنه نهاكم الذي ونهيكم به أمركم الذي كمأمر فيه اهللا، كتاب فيها األلواح

 أنت يكلمك كما يكلمنا ال له فما فخذوه، كتابي هذا: فيقول علينا اهللا يطلع حتى جهرة، اهللا نرى حتى واهللا ال

 من غضبة فجاءت: قال ]رة البقرةسو) ٥٥([ }لَن نُّْؤِمن لَك حتَّى نَرى اللَّه جهرةً{ :اهللا قول وقرأ! ؟موسى يا

  .أجمعون فماتوا فصعقتهم التوبة بعد صاعقة فجاءتهم اهللا،

سورة ) ٥٦([} ثُم بعثْنَاكُم من بعِد موِتكُم لَعلَّكُم تَشْكُرون{ :اهللا قول وقرأ موتهم، بعد من اهللا أحياهم ثم: قال
 ثم متنا أنا أصابنا: فقالوا أصابكم؟ شيء أي: فقال ال: افقالو ،اهللا كتاب خذوا: موسى لهم فقال ]البقرة

  .فوقهم الجبل فنتقت مالئكة اهللا فبعث ،ال: قالوا. اهللا كتاب خذوا: قال ،حييناأ

 سقط أنه: أحدهما :قولين ذلك في الماوردي حكى وقد، أحيوا ما بعد كلفوا أنهم على يدل السياق وهذا

 يخلو لئال ؛مكلفون أنهم: والثاني، التصديق إلى مضطرين صاروا حتى جهرة األمر لمعاينتهم عنهم التكليف

 بني ألن تكليفهم؛ تمنع ال الفظيعة لألمور معاينتهم ألن ؛الصحيح هو وهذا: القرطبي قال، تكليف من عاقل

  .أعلم واهللا ،واضح وهذا ،مكلفون ذلك في وهم العادات، خوارق من عظاما أمورا شاهدوا قد إسرائيل
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  )٢٤(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  . وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين

مام وَأنزلْنَا علَيكُم الْمن والسلْوى وظَلَّلْنَا علَيكُم الْغَ{ : في تفسير قوله تعالى-رحمه اهللا تعالى-قال المفسر 
ونظِْلمي مهلَِكن كَانُواْ َأنفُسونَا وا ظَلَممو قْنَاكُمزا راِت مبما تعالى ذكر لما ":]سورة البقرة) ٥٧([ }كُلُواْ ِمن طَي 

 جمع وهو }وظَلَّلْنَا علَيكُم الْغَمام{: لفقا النعم، من عليهم أسبغ بما أيضاًَ يذكرهم شرع النقم من عنهم دفعه

 ليقيهم التيه في به ظُلِّلوا األبيض السحاب وهو ،ويسترها يواريها: أي السماء يغُم ألنه ؛بذلك سمي غمامة،

  .كما رواه النسائي وغيره عن ابن عباس،الشمس حر

 ابن قول نحو والسدي الضحاكو مجلز وأبي أنس بن والربيع عمر ابن عن وروي :حاتم أبي ابن قال

 ظلل ،البرية في هذا كان }وظَلَّلْنَا علَيكُم الْغَمام{: وقتادة الحسن وقال -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس

  ".وأطيب هذا من أبرد غمام وهو: آخرون قال :جرير ابن وقال، الشمس من الغمام عليهم

  :ألمين، أما بعدا والصالة والسالم على رسول اهللا، م اهللا الرحمن الرحيم، الحمد هللا رب العالمينبس

أياً كل ما غم وستر وغطى من قتر وغبار وسحاب : الغمام }وظَلَّلْنَا علَيكُم الْغَمام{: -تبارك وتعالى-فقوله 
 غمام، :كان هذا السحاب، سواء كان من السحاب األبيض، أو كان من غيره كالجهام ونحوه فكل ذلك يقال له

 يختص بنوع دون نوع، وما ورد من تحديده بأنه سحاب أبيض فإن هذا مما أخذ عن بني إسرائيل، وإال وال
  .غمام: سترك فإنه يقال لهاك وفإن كل ما غط

 ، ومعنى)١())تان أو كأنهما فرقان من طير صوافكأنهما غمامتان أو كأنهما غياي((: جاء في الحديثو

حته من السحاب وغيره، فال يخص به نوع دون نوع من السحاب إال غمامتان أي أن ذلك يستر ويغطي من ت
  .بدليل

رضي اهللا - قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ]سورة البقرة) ٥٧([ }وَأنْزلْنَا علَيكُم المن{ :وقوله تعالى"
  .واء ينزل عليهم على األشجار فيغدون إليه فيأكلون منه ما شاكان المن: -تعالى عنهما

 وأحلى من العسل، يسقط  بياضاً من اللبن ينزل عليهم في محلهم سقوط الثلج أشدكان المن: وقال قتادة
 فسد ذلك تعدى فإذاعليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يأخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه يومه ذلك، 

 عيد يوم كان ألنه ؛سابعه ويوم هسادس ليوم يكفيه ما أخذ جمعته، ليوم سادسه يوم كان إذا حتى ،يبق ولم

  ".البرية في كله وهذا لشيء، يطلبه وال معيشته ألمر فيه يشخص ال

ون فيه على معنى، فمنهم من يذكر لم يتفق المفسر: المن ]سورة البقرة) ٥٧([ }وَأنزلْنَا علَيكُم الْمن{ :قوله تعالى
 ليس أنه بمعنىيعلق بها، فاللون ينزل على األشجار إنه أبيض : بعضهم يقولو شيء حلو يشبه العسل، أنه

                                                
 ).٥٥٣ص  / ١ج ) (٨٠٤ (باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة - صالة المسافرين وقصرها :أخرجه مسلم في كتاب - 1
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هو وإنما هو شيء ينزل عليها عند الفجر أو نحو هذا، و صمغة متولدة من نفس الشجر كما يظن البعض،
  .ألماكن في بعض اعلى األشجار ينزل  ال زال إلى اليومإنه:  يقال يشبه العسل الطعمأبيض حلو

كل ما حصل لإلنسان من غير جد وال :  يقولون-وهذا هو األقرب-  ذلكر المن بما هو أعم منيفسبعضهم و
صلى اهللا عليه - ولهذا قال النبي ،فإنه من المن إلى زرع وسقي وحرث وما أشبه ذلك يحتاجبحيث ال جهد 
 تبارك وتعالى على بني من المن الذي أنزل اهللا(( : وفي بعض األلفاظ)٢())الكمأة من المن((: -وسلم

  .)٣())إسرائيل

من ((: -صلى اهللا عليه وسلم-، لكن قول النبي  غيره فيؤخذ من هذا أن المن ال يختص بهذا النوع دون
 يدل على عمومه، فيكون قد نزل عليهم من المن ما يكفيهم لطعامهم ويغنيهم عما يزرعه الناس، فال ))المن

هذه الثمار والزروع وما أشبه ذلك، يحتاجون إلى شيء من هذا العمل والجهد الذي يبذل عادة لتحصيل مثل 
 وال يمنع ذلك أن توجد أنواع أخرى كهذه الصمغة التي ، لهم من الكمأ-عز وجل-فيكون قد قيض اهللا 

  .من غير كد وال تعب لهم -عز وجل-ه اهللا ؤيذكرون، أو غير ذلك مما يهي

 مع ركب وإن ،طيباً شراباً صار الماء مع مزج وإن وحالوة، طعاماً كان وحده أكل إن المشهور فالمن"

 سعيد عن البخاريرواية  ذلك على والدليل ،وحده اآلية من المراد هو ليس ولكن آخر، نوعاً صار غيره

 شفاء وماؤها المن من الكمأة((: -صلى اهللا عليه وسلم- النبي قال: قال -رضي اهللا تعالى عنه- زيد، بن

 حسن: الترمذي وقال ،داود أبا إال كتبهم في الجماعة أخرجهو، أحمد اإلمام رواه الحديث وهذا )٤())للعين

  .صحيح

: -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول قال: قال -رضي اهللا تعالى عنه- هريرة أبي عن الترمذيروى و

  .]مذيالتر بإخراجه تفرد[ )٥())للعين شفاء وماؤها المن من والكمأة السم، من شفاء وفيها الجنة من العجوة((

 شبيه طائر السلوى": -رضي اهللا تعالى عنهما- عباس ابن عن طلحة أبي بن علي فقال لسلوىا وأما

  ."منه يأكلون كانوا بالسمانى

: السلوى -مرضي اهللا تعالى عنه- الصحابة من ناس وعن مسعود ابنو عباس ابن عن السديوروى 

 اهللا رحمهم أنس بن والربيع وعكرمة والحسن والضحاك والشعبي مجاهد قال وكذا، ىانَالسم يشبه طائر

  ".تعالى

 بالسلوى هو  على أن المراد-كابن عطية– ن بعضهم نقل اإلجماعإهذا قال به عامة السلف والخلف حتى 
  . وليس من اختالف التضادطائر، وإن اختلفوا في توصيف هذا الطائر، فهذا من باب اختالف التنوع

                                                
فضل الكمأة ومداواة   :  باب -األشربة  : ومسلم في كتاب  ) ٢١٥٩ص   / ٥ج  ) (٥٣٨١(المن شفاء للعين    :  باب -الطب  : أخرجه البخاري في كتاب    - 2

 ).١٦١٩ص  / ٣ج ) (٢٠٤٩( بهاالعين 

 ).١٦١٩ص  / ٣ج ) (٢٠٤٩( فضل الكمأة ومداواة العين بها:  باب-األشربة : مسلم في كتاب صحيح  - 3

فضل الكمأة ومداواة   :  باب -األشربة  : ومسلم في كتاب  ) ٢١٥٩ص   / ٥ج  ) (٥٣٨١(المن شفاء للعين    :  باب -الطب  :  أخرجه البخاري في كتاب    - 4
 ).١٦١٩ص  / ٣ج ) (٢٠٤٩( العين بها

وصححه األلباني فـي صـحيح الجـامع بـرقم      ) ٤٠٠ص   / ٤ج  ) (٢٠٦٦ (ما جاء في الكمأة والعجوة    : باب: الطب:  أخرجه الترمذي في كتاب    - 5
)٤١٢٦.( 
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هو طائر بين الحمامة والعصفور، وبعضهم : ره أحمر، وبعضهم يقولطائر بالهند منقالوى الس: فبعضهم يقول
  .المقصود أنه طائرفهو السمانى، : هو طائر يشبه السمانى، وبعضهم يقول: يقول

 ولكن ذلك ليس بمشهور، وهو قليل جداً إن ،ونقل عن بعضهم أنه فسره بالعسل، واحتجوا ببعض كالم العرب
الشاعر أن السلوى هي العسل ربما كان ذلك، واحتجوا ببعض كالمهم وجد، وربما كان من وهمهم حيث ظن 

  :من الشعر وهو قليل أيضاً

ــداً  ــاهللا جه ــمها ب ــتم وقاس   ألن
  

  ألذ من الـسلوى إذا مـا نـشورها          
  

  .نجتنيها و نستخرجها:يعنينشورها 

 الكلمة ويقول أحاط بالمعاني، فالشاعر يسمع مثل هذا ال يلزم أن يكون هذا الشاعر قدففي على كل حال و
يشبه اإلجماع أن السلوى طائر، فال  ويتوهم الشيء على غير حقيقته، وأما القول األول فقد نقل ما فيها بيتاً

  .تفسر السلوى بالعسل، واهللا أعلم

 السلوى: قتادة وقال، ذلك نحو أو العصفور من أكبر بالجنة يكون كطير فطير السلوى أما: عكرمة وعن"

 يومه يكفيه ما قدر منها يذبح الرجل وكان ،الجنَوب الريح عليهم تحشُرها الحمرة لىإأقرب  طير منكان 

 ويوم سادسه ليوم يكفيه ما أخذ جمعته ليوم سادسه يوم كان إذا حتى عنده، يبق ولم فسد تعدى فإذا ذلك،

  .يطلبه وال لشيء فيه يشخص ال عبادة يوم كان ألنه سابعه؛

  .وامتنان وإرشاد إباحة أمر ]سورة البقرة) ٥٧([ }يباِت ما رزقْنَاكُمكُلُواْ ِمن طَ{ :تعالى وقوله

 مما باألكل أمرناهم أي ،]سورة البقرة) ٥٧([} وما ظَلَمونَا ولَِكن كَانُواْ َأنفُسهم يظِْلمون{  :  تعالىوقوله

 فظلموا وكفروا فخالفوا ،]سورة سبأ) ١٥([ }روا لَهكُلُوا ِمن رزِق ربكُم واشْكُ{ :قال كما يعبدوا وأن رزقناهم

  .العادات وخوارق القاطعات والمعجزات البينات اآليات من شاهدوه ما مع هذا أنفسهم،

 أصحاب سائر على -مرضي اهللا عنهو صلى اهللا عليه وسلم- محمد أصحاب فضيلة تتبين هاهنا ومن

 عام منها وغزواته، أسفاره في معه كانوا مامع  تعنتهم موعد وثباتهم صبرهم في -عليهم السالم- األنبياء

 على سهالً كان ذلك أن مع أمر، إيجاد وال عادة، خرق يسألوا لم والجهد الشديد والحر القيظ ذلك في تبوك،

 قدر فجاء معهم، ما فجمعوا طعامهم تكثير في سألوه الجوع أجهدهم لما لكن -صلى اهللا عليه وسلم-النبي 

 تعالى اهللا سأل الماء إلى احتاجوا لما وكذا معهم، وعاء كل فملؤوا وأمرهم فيه، اهللا فدعا اةالش مبرك

 فهذا، العسكر تجاوز لم هي فإذا نظروا ثم ،أسقيتهم وائومل اإلبل وسقوا فشربوا فأمطرتهم، سحابة همفجاءت

  .-وسلمصلى اهللا عليه - الرسول متابعة مع اهللا، قدر مع ءالشي اتباع في األكمل هو

} اكُمخَطَاي لَكُم قُولُواْ ِحطَّةٌ نَّغِْفرداً وجس ابخُلُواْ الْبادغَداً ور ثُ ِشْئتُميا حةَ فَكُلُواْ ِمنْهيِذِه الْقَرخُلُواْ هِإذْ قُلْنَا ادو
ِسِنينحالْم نَِزيدسالَِّذي * و رالً غَيواْ قَوظَلَم َل الَِّذينداء فَبمالس نزاً مواْ ِرجظَلَم لَى الَِّذينلْنَا عفََأنز مِقيَل لَه
قُونفْسا كَانُواْ يسورة البقرة) ٥٩-٥٨([ }ِبم[  

 مصر بالد من قدموا لما المقدسة األرض همدخولعن و الجهاد عن نكولهم على لهم الئما تعالى يقول

 فنكلوا الكفرة، العماليق من فيها من وقتال المقدسة رضاأل بدخول فأمروا ،-عليه السالم- موسى صحبة

 ولهذا ،المائدة سورة في تعالى ذكره كما لهم عقوبة التيه في اهللا فرماهم ،واستحسروا وضعفوا قتالهم عن



 ٤

 وأبو وقتادة أنس بن والربيع السدي ذلك على نص كما ،المقدس بيت هي البلدة هذه أن القولين أصح كان

يا قَوِم ادخُلُوا اَألرض المقَدسةَ الَِّتي { : حاكياً عن موسىتعالى اهللا قال وقد ،واحد وغير نياألصفها مسلم
  .اآليات ]سورة المائدة) ٢١([} تَرتَدواكَتَب اللّه لَكُم والَ 

  ".زيد بن الرحمن وعبد -رضي اهللا تعالى عنهما- عباس ابن عن ويحكى أريحا هي: آخرون وقال

  .-رحمه اهللا- وهو الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير الطبري ،ول هو المشهورواأل

 ولكن ، بدخولها-عز وجل-وهذا من المبهمات في القرآن، وال فائدة من معرفة هذه المدينة التي أمرهم اهللا 
حا ليست كبيت المراد بها بيت المقدس، وأريحيا أو أريوصفها بأنها مقدسة يدل بظاهره أو يشعر أن وقوله 

هي اآلن في غور األردن وكثيراً،  وإن كانت من أطرافه وفي أكنافه إذ ال تبعد عن بيت المقدس المقدس
 ال يترتب ؛ ألنهتقريباً، فالحاصل أن الظاهر هنا واهللا أعلم أنها بيت المقدس، لكن ال حاجة لالشتغال بمثل هذا

  .عليه فائدة

بعد أن بدلوا وغيروا ولعنهم اهللا   ال يعني أن لهم حقاً في هذا]سورة المائدة) ٢١([ }مالَِّتي كَتَب اللّه لَكُ{ :وقوله
والذي يريد ، ]سورة األعراف) ١٦٨([ }وقَطَّعنَاهم ِفي اَألرِض ُأمما{ : كما قال تعالىوشتتهم في أصقاع األرض،
  . هذا أيضاً في أريحيا:أن يتمسك بمثل هذا سيقول

أو أنها التيه وأخبرهم أنها محرمة عليهم،  ب-عز وجل-ن في زمان ونكلوا، فعاقبهم اهللا أن ذلك كامهم فال
 ليس بينه وبين أحد نسب، -عز وجل- والمقصود أن اهللا -على أحد االحتمالين- أربعين سنة محرمة عليهم

إلسالم، فإذا تخلى  اهللا عباده المؤمنين وصارت من بالد اوأن األرض هللا يورثها من يشاء من عباده، فأورثها
العرب إنما كانوا ف وال يستحقون غيرها، وإنما بالدهم هي بالد العرب، سلمون عن دينهم فهم ال يستحقونهاالم

في الجزيرة وأطرافها، لم يكونوا ال في بيت المقدس وال في غيره، فإذا تخلوا ورجعوا إلى جاهليتهم وتعلقوا 
  .إال التراب ليس لهم شيءوبالتراب فإنهم ال يستحقون ال هذا وال هذا، 

 عشية عليهم اهللا وفتح -عليه السالم- نون بن يوشع مع سنة أربعين بعد التيه من خرجوا لما كان وهذا"

 باب- الباب يدخلوا أن أمروا فتحوها ولما الفتح، أمكن حتى قليالً يومئذ الشمس لهم حبست وقد جمعة

 من وإنقاذهم يهمعل بلدهم ورد والنصر الفتح من عليهم به أنعم ما على تعالى هللا شكرا: أي }سجداً{ -البلد

  .والضالل التيه

وادخُلُواْ الْباب { :قوله في يقول كان نهإ -رضي اهللا تعالى عنهما- عباس ابن عن تفسيره في العوفي قال
  .ركعاً أي :]سورة البقرة) ٥٨([ }سجداً

 من ركعاً :أي }وادخُلُواْ الْباب سجداً{: قوله في -رضي اهللا تعالى عنهما- عباس ابن عن جرير ابنوروى 

  .أستاههم قبل من فدخلوا: حاتم أبي ابنوزاد  الحاكم رواهو، صغير باب

  ".الرازي واستبعده دخولهم، حال وجوههم على يسجدوا أن أمروا: البصري الحسن وقال

ال  ؛ إذ على وجوههم حال دخولهمن يسجدوهمأن ال يتصور -لحسنعلى كالم ا-؛ ألنه استبعده الرازي
طلق على  ي وذلك أن السجود وجه االستبعاد،، فهذا هو يدخل اإلنسان ووجهه على األرضيستطيع أن

ساجد، فهؤالء : ساجد، والساجد الذي يضع وجهه على األرض يقال له: االنحناء في اللغة، فالراكع يقال له
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أمروا بالسجود المعروف الذي هو أبلغ صور السجود : قوم أمروا بالدخول في حال السجود، فقال بعضهم
  .ود وأبلغ صورة فيهوهو وضع الجبهة على األرض، هذه أوضح صورة للسج

أن يسجدوا، وليس معنى أمروا  : أي]سورة البقرة) ٥٨([ }وادخُلُواْ الْباب سجداً{ : بقولهن المرادإ: وقال بعضهم
إن اهللا : ن هذا أيضاً اعترضه من اعترضه وقال، لكذلك أن يكون داخالً وهو يزحف ووجهه على األرض

أن يسجدوا سجدة إذا كانوا بالباب أو إذا دخلوه لهم   األمروليس هم أن يدخلوا وهم في حال السجود،أمر
إذا كان ؛ ألنه  أو باب بيت المقدس من باب المدينة على هذا الدخول-عز وجل-وجاوزوه سجدوا شكراً هللا 

  .كذلك لم يكن الواحد منهم قد دخل في حال السجود

ناء أو الركوع، فأمرهم أن يدخلوا وهم في هذا المراد بالسجود االنحهو أن  -واهللا أعلم-التفسير األقرب و
عكسوا القضية وأداروا ظهورهم  ولكنهم -عز وجل-الحال من التذلل والخضوع والتواضع والشكر هللا 

 بفعل آخر قبيح وبدلوا القول بقول آخر  الذي أمروا بهبدلوا الفعلفعكس ما أمروا به تماماً، بمكابرة وعناداً 
مما حبة في شعرة أو في شعيرة، أو غير ذلك : ، فقالوا]سورة البقرة) ٥٨([ }قُولُواْ ِحطَّةٌو{ : حيث قال لهمقبيح،

  . مع نبيهم الذي حبست له الشمسغيروا القول والفعل مقابل نعمة الفتحالمقصود أنهم روي في هذا المعنى، 

، ما  اهللا تعالىفعلهم مع غير الفعل، فما ظنك ب القول وهذايفعلون هذاثم يقولون واألشياء لك تلقد رأوا كل 
  !؟ظنك بفعلهم مع عدوهم

كلما تأملت في أحوالهم ال تجد أقرب ذلك أنك  وتكرم الفأرة أيضاً عنهم،  بلهؤالء ليس لهم شبه إال الفأرةإن 
 يصلح الحال وال يستريح الناس من  فالرة ليس لها شفاء وال عالج إال أن تباد،الفأوما يشبههم إال الفأرة، 

  .هذا هو الحل الوحيدإذا بلغ، و يدب منهم على األرض  إال بقتل كل منشرهم

 وإذا ذهبت إلى المياه وما المياه في ، تجد أن الفأرة موجودة في القضيةمع الهند  قضية باكستانإذا نظرت إلى
وما مشكلة الجزر في البحر واإلحاطة بجزيرة العرب ستجد الفأرة تظهر لك فيها، وإن ذهبت إلى تركيا، 

 والمسلمين تجد هذه  حرب على اإلسالمففي كل قضية ومشاكلها موجودة هناك، وهكذا أشبه ذلك تجد الفأرة
  .الفأرة موجودة فيها

  .حقيقته على حمله لتعذر؛ الخضوع بالسجود  ها هناالمراد أن بعضهم عن وحكى"

  .القبلة قبل الباب كان :-رضي اهللا تعالى عنهما- عباس ابن قال عكرمة قال: خصيف وقال

 باب من الحطة باب هو: والضحاك وقتادة والسدي ومجاهد -رضي اهللا تعالى عنهما- عباس ابن وقال

  ".بلةالق جهات من جهة باببال ىعن أنه بعضهم عن الرازي وحكى المقدس، ببيت إيلياء

  ال حاجة إليه وهو تكلف، إلى جهة القبلة، وهذا الكالم السجود الذي أمروا به كانإن :اهؤالء أرادوا أن يقولو

دخلوا في حال يكون الواحد منهم خاضعاً فيها بالقول وبالفعل، وال يشترط أن يكون  ي أمروا أنالمقصود أنهمف
  .ذلك إلى جهة القبلة

  ".شق على فدخلوا: -رضي اهللا تعالى عنهما- عباس ابن قال: عكرمة قال: خَِصيف وقال"
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 )٦( والحديث صريح وواضح أنهم دخلوا يزحفون على أستاههميعني على جنب،: شق على فدخلوا :قوله

  .وليس على شق

 قيل :-رضي اهللا تعالى عنه- مسعود بن اهللا عبد عن الكنُود أبي عن األزدي سعيد أبي عن السدي، وقال"

  .أمروا ما خالف وسهمءر رافعي: أي وسهم،ءر مقنعي فدخلوا ،سجداً الباب ادخلواو لهم

 }وقُولُواْ ِحطَّةٌ{ :-رضي اهللا تعالى عنهما- عباس ابن عن ]سورة البقرة) ٥٨([ }ولُواْ ِحطَّةٌوقُ{ : تعالىوقوله

  ".خطايانا عنا احطط أي: وقتادة الحسن وقال، استغفروا مغفرة،: قال

 مسألتنا أن يكون ذلك بتقديرسألوا اهللا أن يحط عنهم خطاياهم، ويمكن  أمروا أن ييعني لة،ع ِف:}وقُولُواْ ِحطَّةٌ{
 آخر من القرآن، وإن كان ال مثل هذا قد يفسر بموضع، وحط عنهم خطاياهمأن تُ همؤدعا ومسألتهمف، حطة
 }قَالُواْ معِذرةً ِإلَى ربكُم{ : وذلك قوله تعالىأوضح منه في المعنى،هو له بصلة، لكنه يشبهه في السياق ويمت 

  . قولوا مسألتنا حطة: أي}وقُولُواْ ِحطَّةٌ{هنا وعذرة، نا مصحنُ: ، أي قالوا]سورة األعراف) ١٦٤([

  حطاً فهي حطة،  الخطاياارتد يرتد فهو مرتد وهي ردة، فهذه حطة، حط يحط عنه: الحطة مثل ما تقولو

 أن يحط عنهم خطاياهم، أي -عز وجل-موا كيف يسألون اهللا لِّ أنهم ع}وقُولُواْ ِحطَّةٌ{ :ىل تعاويستفاد من قوله
  .المغفرة:  أيألوا ربهم حط الخطايايس

  .الحسنات لكم عفنااوض الخطيئات لكم غفرنا أمرناكم ما فعلتم إذا: أي األمر، جواب هذا: وقال"

 ويستغفروا بذنوبهم يعترفوا وأن ،والقول بالفعل الفتح عند تعالى هللا يخضعوا أن أمروا أنهم: األمر وحاصل

ِإذَا جاء { :تعالى قال كما تعالى،عند اهللا  المحبوب من ذلك إلى ادرةوالمب عندها النعمة على والشكر منها،
الْفَتْحاللَِّه و را* نَصاجِفي ِديِن اللَِّه َأفْو خُلُوندي تَ النَّاسَأيرا* وابتَو كَان ِإنَّه هتَغِْفراسو كبِد رمِبح حبفَس{ 

  .]سورة النصر) ٣-١([

 هريرة أبي عن البخاريروى  ،]سورة البقرة) ٥٩([ }فَبدَل الَِّذين ظَلَمواْ قَوالً غَير الَِّذي ِقيَل لَهم{ :تعالى وقوله

 ادخلوا الباب سجداً :إسرائيل لبني قيل((: قال -صلى اهللا عليه وسلم- النبي عن -رضي اهللا تعالى عنه-
 موقوفاً النسائي ورواه )٧())شعرة في حبة :وقالوا فبدلوا أستاههم على يزحفون فدخلواوقولوا حطَّة 

 وعن طريقه الرزاق عبدروى نحوه و ،حبة: فقالوا فبدلوا: قال }ِحطَّةٌ{ :تعالى قوله في مسندا عضهبو
  .حسن صحيح: البخاري ومسلم والترمذي، وقال الترمذي

 والفعل، بالقول الخضوع من لهم اهللا أمر بدلوا أنهم السياق عليه دل وما المفسرون ذكره ما وحاصل

 أن وأمروا وسهم،ءر رافعي أستاههم قبل من أستاههم على يزحفون فدخلوا سجدا يدخلوا أن فأمروا

 يكون ما غاية في وهذا، رةيشع في حنطة: فقالوا واءفاستهزوخطايانا  ذنوبنا عنا احطط: أي حطة: يقولوا

  : قال ولهذا طاعته؛ عن خروجهم وهو بفسقهم وعذابه بأسه بهم اهللا أنزل ولهذا والمعاندة؛ المخالفة من

}قُونفْسا كَانُواْ ياء ِبممالس نزاً مواْ ِرجظَلَم لَى الَِّذينلْنَا عسورة البقرة) ٥٩([ }فََأنز[.  

                                                
 .سيأتي تخريجه - 6

          /٤ج  ) (٣٠١٥(كتـاب التفـسير     ومـسلم فـي     ) ١٦٢٧ص  / ٤ج  ) (٤٢٠٩(تفسير سورة البقـرة     :  باب -التفسير  :  البخاري في كتاب   أخرجه - 7

 ).٢٣١٢ص 



 ٧

 به يعني" الرجز من اهللا كتاب في شيء كل" :-رضي اهللا تعالى عنهما- عباس ابن عن الضحاك وقال

  "."العذاب

ا م وبينه، يعني األصنام]سورة المدثر) ٥([ }والرجز فَاهجر{ : كقوله تعالى وبالضم، العذاب-الكسرب–الرجز 
 يطلق على نفس الذنب ويطلق على  حيث، إذ إن عبادة األصنام سبب للعذاب، كما يقال في اإلثممالزمة؛

 عند اهللا  ومؤاخذةم من فعل كذا، يعني تلحقه فيه تبعةيأث: التبعة التي تحصل باإلنسان من جراء الذنب، فيقال

، العذاب -بالكسر– جزرالالمقصود أن  إثم، ف مثالًيقال عن الخمرفاإلثم،   هذاال تقرب:  ويقال-عز وجل-
  .ألصنام وبينهما مالزمة، واهللا أعلما -بالضم– جزالرو

  . وهي كثيرةير كليات التفسيسمى مثل هذا ،اهللا كتاب في شيء ل ك:قولهو

 بن سعد  عنحاتم أبي ابنروى و، العذاب أنه وقتادة والحسن والسدي مالك وأبي مجاهد عن روي وهكذا"

صلى اهللا عليه - اهللا رسول قال: قالوا -مرضي اهللا تعالى عنه- ثابت بن وخزيمة زيد بن وأسامة مالك
 في الحديث وأصل النسائي رواه وهكذا )٨())قبلكم كان من به عذِّب عذاب رجز الطاعون((: -وسلم

]الحديث[ ))تدخلوها فال بأرض بالطاعون سمعتم إذا(( :الصحيحين
)٩(.  

: قال -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول عن -رضي اهللا تعالى عنه- زيد بن أسامة عن: جرير ابنروى 

  .الصحيحين في مخرج أصله الحديث وهذا )١٠())قبلكم األمم بعض به عذِّب رجز والسقم الوجع هذا إن((

  

                                                
 )١٧٣٧ص  / ٤ج ) (٢٢١٨(الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها :  باب-السالم :  أخرجه مسلم في كتاب- 8

ـ :  باب-السالم : سلم في كتابم و )٢١٦٣ص   / ٥ج  ) (٥٣٩٦( باب ما يذكر في الطاعون       -الطب:  أخرجه البخاري في كتاب    - 9 رة الطاعون والطي
 .)١٧٣٧ ص/ ٤ج )(٢٢١٨(والكهانة ونحوها 

 -السالم : ومسلم في كتاب) ٢٥٥٧ص  / ٦ج ) (٦٥٧٣(ما يكره من االحتيال في الفرار من الطاعون  :  باب -الحيل  :  أخرجه البخاري في كتاب    - 10

 .)١٧٣٧ص  / ٤ج ) (٢٢١٨(الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها : باب
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  رحمن الرحيمبسم اهللا ال

  )٢٥(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .بعد والحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين،

سى ِلقَوِمِه فَقُلْنَا اضـِرب بعـصاك       وِإِذ استَسقَى مو  {:  في تفسير قوله تعالى    -رحمه اهللا تعالى  -قال المفسر   
الْحجر فَانفَجرتْ ِمنْه اثْنَتَا عشْرةَ عيناً قَد عِلم كُلُّ ُأنَاٍس مشْربهم كُلُواْ واشْربواْ ِمن رزِق اللَِّه والَ تَعثَواْ ِفـي                    

 فِْسِدينِض معليـه  - موسـى  لنبيكم إجابتي في عليكم نعمتي اذكرواو: تعالى يقول "]سورة البقرة ) ٦٠([} اَألر
 من منه لكم الماء وتفجيري ،معكم حجر من لكم وإخراجه الماء لكم وتيسيري ،لكم استسقاني حين -السالم

 هـذا  مـن  واشـربوا  ،والسلوى المن من فكلوا ،عرفوها قد عين أسباطكم من سبط لكل ،عيناً عشرة ثنتيا

  "كد وال منكم سعي بال لكم أنبعته الذي الماء

  :بسم اهللا الرحمن الرحيم، الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد

رحمـه  -إذ منصوب بفعل تقديره واذكروا إذ، فقول الحافظ ابن كثيـر             ،}وِإِذ استَسقَى موسى  {: فقوله تعالى 
اضـِرب بعـصاك   { :للعهد لقوله) أل(أن   على هذا بناء،لكم من حجر معكم    -يعني الماء - وإخراجه:  هنا -اهللا

رجعهدية، أي اضرب حجراً معهوداً، ويعني به حجـراً معينـاً يعرفـه             ) أل(، فتكون   ]سورة البقرة ) ٦٠([ }الْح
 وكانوا ينقلونه معهم ويحملونه في أسفارهم فيخرج منه الماء، فهو حجـر         -صلى اهللا عليه وسلم   -     موسى  

  .معين وليس أي حجر

اضـِرب بعـصاك    {: في قوله ) أل(إنه حجر غير محدد وعلى هذا تكون        : ثير من السلف المفسرين يقولون    وك
رجاضرب أي حجر، وربما كان هذا أبلغ في اإلنعام وفي المعجزة وعلى كل حال ال يوجـد  : أى للجنس، }الْح 

 عبر بهـذه  -رحمه اهللا- ابن كثير    دليل يدل على أنه حجر معين، وإنما المقصود على كل األحوال أن الحافظ            

  . بناء على هذا المعنى-معكم حجر من-العبارة 

 سخر الذي واعبدوا ،كد وال منكم سعي بال لكم أنبعته الذي الماء هذا من واشربوا والسلوى المن من فكلوا"

  .ذلك لكم

}    فِْسِدينِض ماْ ِفي اَألرثَوالَ تَعبـسطه  وقـد  ،فتـسلبوها  بالعـصيان  النعم تقابلوا وال ]سورة البقرة ) ٦٠([ }و 

 مربـع  حجـر  ظهـرانيهم  بين عل وج :-رضي اهللا تعالى عنهما   - عباس ابن قال كما كالمهم في المفسرون

 ،عيون ثالث منه ناحية كل في عيناً عشرة اثنتا منه فانفجرت ،بعصاه فضربه -عليه السالم - موسى وأمر
 مـنهم  كـان  الذي بالمكان معهم ذلك وجدوا إال منقلة من نيرتحلو ال منها يشربون عينهم سبط كل وأعلم

  ".األول بالمنزل

 فهم بمنزلة القبائل مـن غيـر بنـي    -عليه السالم-األسباط هؤالء المشهور أنهم من تناسل من أوالد يعقوب       
، -عليـه الـصالة والـسالم     -إسرائيل، فكل سبط أشبه ما يكون بالقبيلة يرجعون إلى ولد من أوالد يعقـوب               

  .بعضهم يقول غير هذا القول، لكن هذا هو المشهورو
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 بـضمير  عـنهم  اإلخبـار  كان فلذلك ،مكية تلك ولكن األعراف سورة في التي بالقصة شبيهة القصة وهذه"

      الـسورة  هـذه  فـي  وأمـا  ،لهم فعل ما -صلى اهللا عليه وسلم   - رسوله على يقص تعالى اهللا ألن ؛الغائب

فَانبجـستْ ِمنْـه    { :بقوله هناك وأخبر ،إليهم متوجهاً فيها الخطاب كان لهذاف مدنية فهي ـ البقرة وهي ـ
 وهـو  آخـراً  الحـال  إليـه  آل بما ههنا وأخبر ،االنفجار أول وهو ]سورة األعراف) ١٦٠([ }اثْنَتَا عشْرةَ عينًا 

  ".أعلم واهللا ،هناك وذاك ههنا االنفجار ذكر فناسب ،االنفجار

رها العلماء في الكتب التي تُعنى بالمتشابه اللفظي الذي يلتمسون له بعض المحامل مـن               هذه وجوه الفرق يذك   
ن الذين يعنون بالجوانب البالغية أحياناً، كما ذكر ابن عاشور مثالً           يجهة المعنى، وكذلك يذكرها بعض المفسر     

اْ َأتُْل ما حرم ربكُـم علَـيكُم َأالَّ         قُْل تَعالَو { :في الفروقات بين قوله تعالى في سورة األنعام في الوصايا العشر          
سـورة  ) ٢٣([ }وقَضى ربك َأالَّ تَعبـدواْ ِإالَّ ِإيـاه  { :، وفي سورة اإلسراء]سورة األنعام) ١٥١([ }تُشِْركُواْ ِبِه شَيًئا 

اخلين في ديـن اهللا فهـو       اآلية التي في سورة األنعام خطاب للمشركين وهم بعداء غير د          : حيث يقول  ]اإلسراء
صلى اهللا  -، وفي سورة اإلسراء الخطاب في ظاهره موجه للنبي          }قُْل تَعالَواْ َأتُْل ما حرم ربكُم علَيكُم      {: يناديهم

وقَضى ربك َأالَّ تَعبدواْ    { -عليه الصالة والسالم  - وهو موجه لألمة؛ ألنها خوطبت بشخص قدوته         -عليه وسلم 
 أي حكم ووصى أال تعبدوا إال إياه، وهكذا يذكر بقية الفروقات في القضايا األخرى، وهذا تجده فـي                   } ِإياه ِإالَّ

  .مثل هذه الكتب كثيراً حيث، يقارنون بين مقطع، ومقطع، أو بين آية وآية

}           بلَنَا ر عاِحٍد فَاداٍم وطَع لَىع ِبرى لَن نَّصوسا مي ِإذْ قُلْتُمـا          وِقثَّآِئها وقِْلهِمن ب ضا تُنِبتُ اَألرلَنَا ِمم خِْرجي ك
                  ـَألْتُمـا سلَكُم م راً فَِإنِبطُواْ ِمصاه رخَي ونَى ِبالَِّذي هَأد والَِّذي ه ِدلُونتَبا قَاَل َأتَسِلهصبا وِسهدعا وفُوِمهو{ 

  .]سورة البقرة) ٦١([

 واذكـروا  ،سهالً هنيئاً نافعاً طيباً طعاماً والسلوى المن عليكم إنزالي في عليكم نعمتي اذكرواو: تعالى يقول"

  ".سألتم مما ونحوها البقول من الدنيئة باألطعمة ذلك استبدال موسى وسؤالكم رزقناكم مما وضجركم دبركم

فور من الشيء والكراهية له،     الدبر شبيه بالضجر، ويمكن أن يفسر بمعنى الن        :وضجركم دبركم واذكروا: قوله
أو البعد عنه أو بأقرب ما يمكن أن يفسر به، وإنما يكون ذلك عادة أو غالباً بسبب الـضجر منـه، فـالمعنى                      

  .واذكروا دبركم وضجركم مما رزقتكم

عدد ولـيس    الذي هو المن والسلوى، وال يخفى أن المن والسلوى طعام مت           }لَن نَّصِبر علَى طَعاٍم واِحدٍ    {: قالوا
بطعام واحد، لكن صح أن يعبر عنه بأنه طعام واحد؛ ألن الشيء الذي يتكـرر دائمـاً وال يتغيـر وإن كـان      

نـه طعـام   إ: هذا طعام واحد، وكذلك الشيء الذي يكون على مائدة واحدة يصح أن يقال عنه           : متنوعاً يقال له  
طعام واحد، بخـالف    :  منه المائدة، يقال له    واحد، إذ يكون المقصود به مجموع ما على المائدة، أي ما تتكون           

  .ما لو فرق فأعطي بعضه في هذا اليوم والبعض اآلخر في يوم آخر وهكذا فهذا طعام متعدد

والمراد في اآلية أنهم ملوا المن والسلوى؛ إذ هذا هو المراد الذي ال يخفى، ملـوا المـن والـسلوى لعتـوهم         
لنفس التي من شأنها الظلم والجهل، فكما فعل قوم سبأ لمـا أنعـم اهللا    وتمردهم، وهذا له ارتباط أيضاً بطبيعة ا      

 -وقيل غير ذلك  -عليهم بما أنعم عليهم به حيث جعل بينهم وبين القرى التي بارك فيها والتي هي قرى الشام                  

قُرى الَِّتي باركْنَـا  وجعلْنَا بينَهم وبين الْ{ :جعل قرى ظاهرة، بحيث صارت المسافات متقاربة كما قال سبحانه       
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 ا آِمِنينامَأيو اِليا لَيوا ِفيهِسير ريا السنَا ِفيهرقَدةً وى ظَاِهرا قُربمعنى أنهـا مـسافات   ]سورة سبأ) ١٨([ }ِفيه ،
ـ م من هذه القرية تتراءى لهواقليلة قصيرة إذا خرج    افون؛  القرية الثانية فال يحتاجون إلى حمل األزواد وال يخ

ربنَا باِعد بين { :ألنه ال توجد بينهم وبين ما يهدفون الوصول إليه أرض شاسعة مهلكة مخوفة، ومع ذلك قالوا              
  مهوا َأنفُسظَلَمفَاِرنَا وفأرادوا األسفار البعيدة، ومثل هذا الظلم يحصل عند بعض النـاس            ]سورة سبأ ) ١٩([ }َأس 

القريب الهنيء الذي يكون بوسائل مريحة، وإنما يريد السفر البعيـد الـذي             حيث تجده ال يحب السفر المريح       
تحصل فيه مشقة، ولذلك ترى بعض الناس يتعمد الذهاب على األقدام أو على دراجة أو على وسائل بدائيـة،                   
وبعض الناس تجده يترك العيش الرغيد واألشياء الطيبة ويبحث عن األشياء القديمـة التـي كـان النـاس ال            

عاطونها إال بسبب الحاجة والفقر؛ حيث ال يجدون ما يأكلون أو ما يلبسون أو ما يجلسون عليه، فبدأ النـاس                  يت
ي يتقلبون فيها، وأصبحوا يبحثون عـن األشـياء   ت هذه األشياء؛ ألنهم ملوا ألوان النعيم والرغد ال      إلى يرجعون

مثل هذه األشياء، وترى من األلـوان مـا         القديمة من المطعومات ويرجعون إليه، وأصبحوا ربما يتفاخرون ب        
تزدريه العين أحياناً، كل ذلك تشبثاً بالقديم، ويتركون الصناعات التي هي في غاية الحذق واإلتقان والجمـال                 
كأنهم ال يجدون شيئاً، وربما رأيت شيئاً من ذلك في اللباس ال سيما عند بعض النساء، فربما لبـست المـرأة                     

زار بحيث إذا رأيتها تظن أن هذه المرأة فقيرة مسكينة ليس عندها شيء، بينما هي ترى                اإلزار أو ما يشبه اإل    
أنها بهذا قد جاءت بما لم يأت به أحد، واهللا المستعان، فهذا الذي حصل عند بني إسرائيل وعند أهل سـبأ قـد     

  ..يكون له تعلق بمثل هذا المعنى، واهللا المستعان

 أهـل  قومـا  وكـانوا  فيـه  كانوا الذي عيشهم وذكروا عليه يصبروا لمف ذلك فبطروا: البصري الحسن قال"

يا موسى لَن نَّصِبر علَى طَعاٍم واِحٍد فَادع لَنَا ربك يخِْرج لَنَا ِمما تُنِبـتُ               { :فقالوا وفوم وبقول وبصل أعداس
      صبا وِسهدعا وفُوِمها وِقثَّآِئها وقِْلهِمن ب ضااَألروهـم  واحـد  طعام على قالوا وإنما ]سورة البقرة ) ٦١([ }ِله 

 والبـصل  والعـدس  والقثاء فالبقول ،واحد مأكل فهو يوم كل يتغير وال يتبدل ال ألنه ؛والسلوى المن يأكلون

   ".-بالثاء– وثومها -رضي اهللا تعالى عنه- مسعود ابن قراءة في فوقع الفوم وأما معروفة كلها

 البقول هي النباتات التي ال ساق لها، وهـي األشـياء            ،معروفة كلها والبصل والعدس لقثاءوا فالبقول :يقول
فهذا كلـه   ) الخضرة(التي يسمونها    المعروفة مثل الكراث والنعناع والبقدونس والجرجير وغيرها من األشياء        

  .البقول داخل في

عروف، هذا هو القثاء، وبعض الناس ال       وأما القثاء فهو نوع من الخيار لكنه طويل، وهو موجود إلى اآلن وم            
  .زالوا يسمونه قثَّاء، وبعضهم يسميه بغير هذا، فالمقصود أنه موجود يعرفه الناس وهو نوع من الخيار

  .بالثاء وثومها -رضي اهللا تعالى عنه- مسعود ابن قراءة في فوقع الفوم وأما

يراً في كالمها حيث تبدل حرفاً مكان حـرف،         على هذا القول تكون التسمية هنا من قبيل ما تصنعه العرب كث           
الفوم والثـوم،   : وهذا موجود وكثير جداً، وله نظائر في أشعارهم وفي كالمهم المنثور، وال إشكال فيه، تقول              

  .وهذا باعتبار أن الفوم هو الثوم المعروف، وهذا قول مشهور قال به كثير من السلف فمن بعدهم

أيضاً هو قول مشهور وإن كان ال يبلغ ما يبلغه القول األول من كثرة القائـل                والقول بأن الفوم بمعنى الحنطة      
هو الحنطة، ومن فسره بأنه الخبز فإن ذلك ال يخرج عـن            : به، وكونه هو المتبادر إلى الذهن، فبعضهم يقول       
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ومهـا  ن ف إ :نه الحنطة، باعتبار أن الخبز إنما يصنع من الحنطة، فهكذا يوجه قول مـن قـال               إ :قول من قال  
، فعلى قول   ]سورة البقرة ) ٥٨([ }وقُولُواْ ِحطَّةٌ { :-تبارك وتعالى -المقصود به ما يخبز، وهذا كما سبق في قوله          

ال إله إال اهللا، فإنه يمكن أن يوجه باعتبار أن قول ال إله إال اهللا تحط به الخطايـا،                   : إن المعنى قولوا  : من قال 
أن الفوم  وهو  - ال المنقولة عن السلف في التفسير، فعلى هذا االعتبار        وهذا كله مما يذكر في مقام توجيه األقو       

  . يكون هذا من قبيل ما تستبدل به العرب الحرف مكان الحرف وهو مشهور معروف-هو الثوم

وهذا القول قول له وجه وربما كان هو المتبادر المشهور، ولكن القول اآلخر له وجاهته أيضاً وقد قـال بـه                     
ما يدل عليه من كالم العرب إذ إن العرب تعبر بالفوم وتريد به الحنطة، وأما ما قيـل مـن                    كثيرون، ويوجد   

  .غير هذا في تفسيره فإنها أقوال ال تخلو من بعد، واهللا تعالى أعلم

 الثوم: -رضي اهللا تعالى عنهما   - عباس ابن قال: قال }وفُوِمها{ :قوله في الحسن عن: حاتم أبي ابن وقال"

 الحـروف  مـن  فإنه صحيحاً ذلك كان فإن: جرير ابن قال ،اختبزوا بمعنى لنا فوموا القديمة للغةا وفي :قال

  ".المبدلة

يعني إن كان القول بأن الفوم بمعنى الثوم صحيحاً فهو           ،المبدلة الحروف من فإنه صحيحاً ذلك كان فإن: قوله
  .من باب إبدال الحرف مكان الحرف

 الفـاء  تقلـب  مما ذلك وأشباه ومغاثير ومغافير وأثاثي وأثافي،  شر افوروع شر عاثور في وقعوا: كقولهم"

  .أعلم واهللا ،مخرجيهما لتقارب فاء والثاء ثاء

 تؤكل التي الحبوب بعضهم وقال: البخاري قال،  الخبز منه يعمل الذي البر وهو الحنطة الفوم: آخرون وقال

  ".فوم كلها

 احتجوا أوالً بأنه هو المتبادر والمشهور، وأن ذلك أشـهر عنـد             ن الفوم هنا بمعنى الثوم المعروف     إ :من قال 
إطالقه في داللته على أنه ثوم من داللته على أن المراد به الحنطة، والقرآن يحمل على المـشهور المتبـادر                 

ا وفُوِمهـا وعدِسـه  { الظاهر إال لدليل يجب الرجوع إليه، وقد يحتج لذلك أيضاً بأن اهللا ذكره مـع البـصل،                
  .فاهللا تعالى أعلم ]سورة البقرة) ٦١([ }وبصِلها

 -رضـي اهللا عنـه    -والحقيقة أن تحديد هذا بعينه أمر ال طائل تحته وال نستفيد منه شيئاً، فهذا كما قال عمر                  

    ا { : الذي في قوله تعالى    حينما تساءل ما معنى األبَأبةً وفَاِكهلثم رجع إلى نفسه، وقـا      ]سورة عبس ) ٣١([ }و :

 هو نوع من النبـات، وإن شـئت أن          مع أنه كان يدرك تماماً دون شك أن األب        " إن هذا لهو التكلف يا عمر     "
ه بالذات؟ هذا أمر ال طائل تحته وال نستفيد من معرفته           دهو نوع من النبات تأكله الماشية، لكن ما تحدي        : تقول

رض الفواكه وغيرها مما يأكلون منه وما تأكل         يمتن على الناس بأنه أخرج لهم من األ        -عز وجل -شيئاً، فاهللا   
  .منه دوابهم، لكن تحديد هذا بعينه قد ال يكون مفيداً، فهذا مثل ما ذاك، واهللا أعلم

 فيه تقريع لهـم وتـوبيخ   ]سورة البقـرة ) ٦١([ }قَاَل َأتَستَبِدلُون الَِّذي هو َأدنَى ِبالَِّذي هو خَير { :تعالى وقوله"
  .وه من هذه األطعمة الدنيئة مع ما هم فيه من العيش الرغيد والطعام الهنيء الطيب النافععلى ما سأل

مـصراً مـن    : "-رضي اهللا تعالى عنهما   - قال ابن عباس     ]سورة البقرة ) ٦١([ }اهِبطُواْ ِمصراً { :وقوله تعالى 
  ".األمصار
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ر فرعون، والحق أن المراد مـصر       وروى ابن جرير عن أبي العالية والربيع بن أنس أنهما فسرا ذلك بمص            
عليـه  -وغيره، والمعنى على ذلك؛ ألن موسـى   -رضي اهللا عنهما  -من األمصار كما روي عن ابن عباس        

 فلـيس هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز، بل هو كثير في أي بلد دخلتموها وجـدتموه،                :  يقول لهم  -السالم

َأتَستَبِدلُون الَِّذي هو َأدنَى ِبالَِّذي هـو       { :قال ولهذا ،هفي اهللا أسأل أن األمصار في وكثرته دناءته مع يساوي
      َألْتُما سلَكُم م راً فَِإنِبطُواْ ِمصاه رالبطر باب من هذا سؤالهم كان ولما،  طلبتم ما أي ]سورة البقرة ) ٦١([ }خَي 

  ".أعلم واهللا إليه يجابوا لم فيه ضرورة وال واألشر

فَادع لَنَا  {  لم يدع لهم،   -صلى اهللا عليه وسلم   - قد مشى على أن موسى       -رحمه اهللا - كثير   على هذا يكون ابن   
إنـه  : ، فيقول]سورة البقرة) ٦١([ }ربك يخِْرج لَنَا ِمما تُنِبتُ اَألرض ِمن بقِْلها وِقثَّآِئها وفُوِمها وعدِسها وبصِلها    

 أن ينزله؛ إذ كيف     -عز وجل -ن هذا ال يحتاج إلى أن نسأل اهللا         أصار، يعني   اهبطوا مصراً من األم   : قال لهم 
ترغبون عن المن والسلوى وتطلبون الفوم والبصل؟ فهذا تجدونه ميسوراً مبذوالً لكل أحد في أي مصر مـن                  

ـ -صلى اهللا عليه وسلم-على هذا يكون موسى ، فهذه األمصار إذا دخلتموها فإن ذلك مما يزرع في القرى        م  ل
  . أن ينزل عليهم شيئاً من ذلك-عز وجل-يجبهم إلى سؤال اهللا 

يقصدوا ويتوجهوا إلـى    : إنه سأل ربه أن يرزقهم هذا، ثم وجههم إلى أن يهبطوا أي           : وبعض أهل العلم يقول   
هبط إلى أرض كذا بمعنى أوى إليها وقصدها وتوجـه          : تلك الجهة، فالهبوط هنا بمعنى القصد والتوجه، تقول       

  .إليها

أن ذلك أدل على أن المقصود بها قرية من         وجاءت منونة فربما ظن من سمعها       نكرة  مويالحظ أن مصراً هنا     
       مـصر  : لـو قـصدت لقـال   ف باعتبار أنه نكرها، وأما مصر المعروفـة   من البلدانالقرى بمعنى أنها أي بلد  

 هما العلمية والعجمة، لكن هـذا      نتكون ممنوعة من الصرف لعلتي     ،باعتبار المنع من الصرف    -بدون تنوين –

صرف، وهـذا   ي جمياً لكنه جاء ساكن الوسط، فإنه     ؛ ألن مصر ثالثية، ومعلوم أن الثالثي وإن كان أع         فيه نظر 
 ؛ نوح ونوحاً، مع أنه أعجمي     ه يكتب  تجد -عليه الصالة والسالم  -له نظائر تجده في أسماء األنبياء، مثل نوح         

أنه أعجمـي    مع أنه ساكن الوسط، لكن على فرض         رف باعتبار أنه عربي،   الوسط، وأما هود فص    ألنه ساكن 
سـورة  ) ٦١([ }اهِبطُواْ ِمصراً { : إن قوله تعالى   :ساكن الوسط، ومعنى هذا الكالم أن قول من قال        أيضاً  أنه  إال  

تبار أنهـا    غير ممتنع من جهة اللغة، يعني ال يحتج في رده باع           -مصر- اليوم   يقصد به البلد المعروف    ]البقرة
  .}اهِبطُواْ ِمصراً{جاءت مصروفة هكذا، 

 أي مـصراً مـن      }اهِبطُواْ ِمـصراً  { : وهو أن قوله   - كان هو األقرب واهللا تعالى أعلم      لكن القول اآلخر ربما   
أشـياء  إنما طلبـوا     و ذلك الذي يدل عليه السياق، فهم لم يطلبوا شيئاً يختص بمصر المعروفة،           ؛ ألن   راألمصا
  .دخلوها   قريةأي  فيةمتوفر

}                ينالنَِّبي قْتُلُونياِت اللَِّه وِبآي ونكْفُركَانُواْ ي مِبَأنَّه اللَِّه ذَِلك نٍب ماْ ِبغَضآُؤوبكَنَةُ وسالْمالذِّلَّةُ و ِهملَيتْ عِربضو
ونتَدعكَانُواْ يواْ وصا عِبم قِّ ذَِلكِر الْحسورة البقرة)٦١([ }ِبغَي [.  

 يزالون ال :أي،  وقدراً شرعاً بها وألزموا عليهم وضعت أي }وضِربتْ علَيِهم الذِّلَّةُ والْمسكَنَةُ   {: تعالى يقول"

  ".متمسكنون أذالء أنفسهم في ذلك مع وهم ،الصغار عليهم وضرب وأهانهم استذلهم وجدهم من ،مستذلين
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ضرب األمير بعثـاً  : ما يقال مثالًوهذا ك فكاك وال مخرج وال خيار فيه،       ال ف  ألزموا به  :ضرب عليهم ذلك أي   
 ألزم هذا البعث أو الجيش بالخروج إلى ما وجههم إليه، بمعنى صدر قرار بإلزامهم بهذا األمـر،                   أنه معنىفال
}ِهملَيتْ عِربضوال خالص منه ألزموا به، فصار ذلك الشيء مالزماً لهم، وحتماً في حقهم ال فكاك :أي }و.  

، وفيهم مسكنة وإن    أذالء وإن ملكوا األموال الطائلة     فهم   ،أي أنها ال تفارقهم    }وضِربتْ علَيِهم الذِّلَّةُ والْمسكَنَةُ   {
حصلوا ما حصلوه من أسباب القوة فإنك تجد ذلك ال يفارق وجوههم، فهذا هو األصل فـيهم وإن وجـد مـن     

عـن   وال يخـرج  أو في بعض األفراد ال حكم له لنادر في وقت من األوقات   بعضهم خالف ذلك فإن القليل وا     
ذلك مما يلحق بمعناه، ليس تحـصيله  صحة الحكم على المجموع بأنه كذا، وكذا، وليس تحصيل العز وما إلى             

ـ                 اس بكثرة المال والقوة المادية، فإن الذل والصغار والمهانة والمسكنة أمور تتعلق بالنفس، ولذلك تجد من الن
 إلـى   به، ولذلك ربما لجـأ     بل هو فقير؛ ألن الفقر في قل       ،من يملك الكثير ومع ذلك هو أشبه ما يكون بالفقراء         

سؤال الناس مع كثرة ما يملك، فإذا كان الفقر في القلب فإن حال هذا اإلنسان هي حال الفقراء وإن كان الـذي      
  .في يده كثيراً

ان من العرض ومن أسباب القوة فإن ذلـك ال يخرجـه عـن هـذا      كان الذل في القلب فمهما أوتي اإلنس ذاوإ
لط هؤالء الناس وعرف حالهم، ووصفهم وجد ذلـك         امن خ ف،  مالوصف، وهذا الذل والمهانة شيء مشاهد فيه      

  .منطبقاً تمام االنطباق عليهم

هم األموال  ن ذلك من شأن هؤالء وعادتهم، وإن كانت عند        أوقد ذكر بعض أهل العلم أشياء من هذا كثيرة، وك         
 -عـز وجـل  -الطائلة والذهب، فإنه يظهر بخالف ذلك، ال يظهر عليه ما يظهر على غيره ممن يعطيهم اهللا           

الغنى والسعة، فتجده ذليالً إما خوفاً من الجزية، وإما خوفاً من أن يسطى على ذلك، أو يطالب بـشيء مـن                     
 بـسبب الهلـع      منهم األلوفأنه يهاجر مئات     تجد   حيثاإلتاوات أو الضرائب أو نحو هذا، والحال تشهد بهذا          

ولذلك ى مدينة من هذه المدن المستحدثة،        يسقط عل  -ال أدري ما تأثيره   - صاروخ    من والفزع والخوف الشديد  
إذا حصل أدنى ما يحصل من الخوف تهافت هـؤالء بـالطوابير يجمعـون الكمامـات، ويجمعـون األزواد                 

ت إلى حال جنودهم الذين إذا رأيتهم ظننـت ألول وهلـة أنهـم    واألقوات، بصورة ال تكاد توصف، وإذا نظر  
بنات لحداثة سنهم وعنايتهم بأجسادهم وإذا نظرت إليهم وهم يبكون حينما يجرح أو يقتل واحد مـن زمالئهـم      

 من النسوة، وليس في جيش قوي يمكن أن يقاتل ويصد األعداء وما أشـبه ذلـك، لكـن      ظننت أنك في مجمع   
شف ألول وهلة، ولكن لو جاءت المواجهة الحقيقة ترى من العوار الذي يخفونـه عـشرات                الحقائق قد ال تنك   

السنين، ويوهمون الناس بخالفه، تجد ذلك ظاهراً بيناً لكل أحد، ومن نظر في أحوال هؤالء ومن شابههم وجد                  
، وال يمكـن أن     هذا ظاهراً فصار قتلهم أهون ما يكون بعد أن كان الناس يظنون أنهم قوة ال يمكن أن تقهـر                  

 عندهم من االحتياطات والقوة والمنعة وكذا مـا ال  ؛ وذلك ألنيقتل هذا الجندي، وال يمكن أن تسقط طائرة لهم  

، فإذا جرب الناس مرة ثم مرة وجدوا شيئاً آخر، لكنهم زرعوا المهابة في نفوس                هزيمة يمكن أن يحصل معه   
  .د يذهب ذلك جميعاً، وال تبقى إال الحقائقالناس، وصورا ألنفسهم شيئاً ليس بحقيقي، وعند الج

 المجـوس  وإن األمة هذه أدركتهم ولقد ،المسلمين أقدام تحت وجعلهم لهم منعة فال اهللا أذلهم: الحسن وقال"

  ".الفاقة المسكنة: والسدي أنس بن والربيع العالية أبو وقال ،الجزية لتجبيهم
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 أن بعـض الجنـود اإلسـرائيليين اآلن يقومـون بالـسرقة،      ولو قرأتم لعلمتمالفقر في قلوبهم، على كل حال  
 يصطفون بالطوابير ليأخذوا القوت، ليس من الجهة التي تعطيهم أقواتهم، بل عند األماكن التي تبـذل      وبعضهم

  . فإنه ال يمكن أن يتغيرهمن كان فقره في قلبوهكذا  !الصدقات، يصطفون بالطوابير ليأخذوا الصدقة

  ".الخراج :العوفي عطية وقال"

، يعني مـا يؤخـذ      الخراج: العوفي عطية وقال المسكنة الفاقة،    }وضِربتْ علَيِهم الذِّلَّةُ والْمسكَنَةُ   { :قوله تعالى 
  . يريد أن يربط بينهاإال أنه هنا يةمن أرضهم التي فتحها المسلمون فصارت أرضاً خراجية، لكن ال تفسر اآل

، فهو  الخراج: العوفي عطية قال والمسكنةأنه يعني الصغار،    الذل معروف    }ةُ والْمسكَنَةُ وضِربتْ علَيِهم الذِّلَّ  {
  . شيء آخر فرض عليهم شرعاً وقدراً فقال الخراج أو الجزيةهو: يريد أن يقول

 فهؤالء ملزمون بالـذل   ]سورة التوبة ) ٢٩([ }حتَّى يعطُواْ الِْجزيةَ عن يٍد وهم صاِغرون      { : قال -عز وجل - واهللا

 فـصار وصـفاًَ ال    فـيهم -عز وجـل - الذي أوقعه اهللا  الوصف كان ذلك بطريق الجزية، أو كان ذلك      سواء
  .يفارقهم

هـو  ، وهذا هـو األصـل فـي حـالهم     : أقول ،الجزية لتجبيهم المجوس وإن األمة هذه أدركتهم ولقد :قوله
 لم يقـم   حيث على مدى هذه القرون المتطاولة،ان ذلكوالتشريد إلى آخره، وك  االستذالل واالستضعاف والقتل    

فـي  ، ف كانوا يستذلون ويستضعفون ويقهرون حتى إلى عهد قريـب جـداً           وإنما   لهم ملك ولم ترفع لهم راية،     
  ذلـك اوا في التاريخ المعاصر تجـدو ء، واقروا جميعاً أن يقتل في بعض البلدانأوروبا كانوا ربما نودي عليهم  

  .جلياً

الذي يحصل في سنوات أو سنيات ال ينبغـي أن يكـون خارجـاً عـن الحكـم           ن الشيء المؤقت  فالمقصود أ 
  .هذه قضية مهمة فالوصف العامو

هذه المعاني، ومن قاسها بعمر األمم فإن       مثل  من قاس هذه األمور بعمر اإلنسان فإنه قد يستشكل          المقصود أن   
رومان منذ عهد قسطنطين وقتلوهم في أنحاء المملكـة  يستذلهم ال هؤالء اليهودواضحاً، فإذا كان ذلك يظهر له   

 المسلمون وفعلوا بهم ما     القسطنطينية أو الرومانية وفعلوا بهم ما هو معروف في التاريخ واستمر ذلك ثم جاء             
 قامت لهم دولة في القرن الخامس الهجري لمدة خمسين سنة أو سبعين سـنة أو          مف، فلو فرضنا أنه   وعرهو م 

 عن الحكم والوصف العام فـي خـط   هميخرجال  هذا فإنعد ذلك انتهت وأحرقوا في داخلها،   ثمانين سنة، ثم ب   

الذي بعده شر منه    يأتي عليكم زمان إال      ال((: -صلى اهللا عليه وسلم   -ما قال النبي    الطويل، وهذا مثل    التاريخ  
 فـي  فإن هذا ال يعد حدار من فترات االن قصيرة من االرتفاع خالل فترة حالةت   فإذا وجد  )١())حتى تلقوا ربكم  

 هذا النتـوء   ههو جزء من هذا االنحدار وإن وجد في       بل  القياس والحساب أنه ارتفاع وانقالب للحكم وتغير فيه         

  ثـل هـذا ال يكـون        فلو حصلت لهم قوة في وقت من األوقات فإن م          بهذه الطريقة، هكذا اليهود هم    اليسير، و 

  .بقى الحكم العام في حقهم فهو الغالببل ي، م، وال تغيراً في حكمهمرفعة في حقه

                                                

      / ٦ج ) (٦٦٥٧ (ال يأتي زمـان إال الـذي بعـده شـر منـه     :  باب-الفتن  : أخرجه البخاري في كتاب    - 1

 ).٢٥٩١ص 
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ال يأتي علـى النـاس   ((: -صلى اهللا عليه وسلم- في قول النبي  -رحمه اهللا -لما ذكر للحسن البصري     ولذلك  
: ه، فقـال   مع أنه بعد    أفضل من زمن الحجاج     الذي هو   زمان عمر بن عبد العزيز     فما القول في  :  قالوا ))زمان

  .ال بد للناس من تنفيس

 عهـد   ، لذلك فوجود   في نزول   أن القضية  حال األمة من عهد الصحابة إلى يومك هذا وجدت         ت إلى إذا نظر ف

  .، واهللا أعلم فترة من الفترات ال يغير الحكم العام فيمثل عهد عمر بن عبد العزيز

 وقـال  ،اهللا مـن  الغضب استحقوا: الضحاك قال ]سورة البقرة ) ٦١([} وبآُؤواْ ِبغَضٍب من اللَّهِ   {: تعالى وقوله"

  ".ورجعوا انصرفوا }وبآُؤواْ ِبغَضٍب من اللَِّه{: بقوله يعني: جرير ابن

بآُؤواْ {  ومعنى  أصله من المباءة، والمباءة هي المكان الذي يرجع إليه الناس بعد تفرقهم وانتشارهم،              باء :تقول
  .رجعوا فيه:  أي}ِبغَضٍب من اللَِّه

 قولـه  ومنه ،وبواء بوءاً به يبوء بذنبه فالن باء: همن يقال ،بشر وإما بخير إما موصوالً إال باء: يقال وال"

 صارا قد بهما وترجع متحملهما تنصرف يعني ]سورة المائـدة ) ٢٩([ }ِإنِّي ُأِريد َأن تَبوء ِبِإثِْمي وِإثِْمك     {: تعالى

 ووجـب  غضب اهللا من عليهم صار قد اهللا غضب متحملين منصرفين رجعوا إذاً الكالم فمعنى ،دوني عليك

  .سخط اهللا من عليهم

 يقـول  ]ةسورة البقـر  ) ٦١([ }ذَِلك ِبَأنَّهم كَانُواْ يكْفُرون ِبآياِت اللَِّه ويقْتُلُون النَِّبيين ِبغَيِر الْحقِّ         {: تعالى وقوله

 اتبـاع  عـن  استكبارهم بسبب الذلة من بهم الغضب وإحالل والمسكنة الذلة من جازيناهم الذي هذا: تعالى

 بهـم  أفـضى  أن إلـى  فانتقصوهم ،وأتباعهم األنبياء وهم ،الشرع حملة وإهانتهم اهللا بآيات وكفرهم الحق

  ".الحق بغير اهللا أنبياء وقتلوا اهللا بآيات كفروا إنهم ،هذا من أعظم كفر فال ،قتلوهم أن إلى الحال

 أن الحكم الخاص قد يعقب بما هو أعم منـه، ليـدلل    وهومما ذكرته وهذا كما يصلح أن يكون مثاالً لما سبق         
 لماذا ضربت عليهم الذلة والمـسكنة؟   فهمأن كل من عمل بهذا العمل فإنه قد يناله مثل هذا العقاب،   بذلك على   

ـ  لكفرهم بآيات اهللا، وقتلهم األنبياء، فذلك ال يختص بهم بل إن من فعل فعلهم فإنه يستحق مثل هـذ                   ة، ه العقوب
  .ل فيه دون التعقيب عليه بمثل هذا وتارة يذكر هذا بإبراز العمل الذي حصوهذا كثير في القرآن،

 ]سورة البقـرة ) ٦١([ }ويقْتُلُون النَِّبيين ِبغَيِر الْحقِّ ذَِلك ِبما عصواْ وكَانُواْ يعتَدون        { : هنا -تبارك وتعالى -وقوله  

  مفهوم المخالفة هنا بحيث إن قتل النبيين يمكن أن يكون بحق؟هنا سؤال يرد وهو هل يعتبر 

 كل حال هـذا أسـلوب       وعلى هذا التقييد ليسجل عليهم عظم جرمهم،        قيده هنا  يمكن أن يكون كذلك؛ وإنما       ال
ـ           } ِبغَيِر الْحقِّ {: قولهعربي معروف، فيكون     داً؛ من قبيل الوصف الكاشف للحقيقة الواقعة دون أن يكـون مقي

ومـن  {: -عز وجـل - قتل النبيين ال يمكن أن يكون بحق إطالقاً كما قال اهللا هذا القيد ال مكان له؛ إذ إن     ألن  
هل يمكن أن يدعو اإلنسان إلهاً آخر لـه بـه    ]سورة المؤمنـون ) ١١٧([ }يدع مع اللَِّه ِإلَها آخَر لَا برهان لَه ِبهِ     

  برهان؟

وإنمـا   قبيل الصفة الكاشفة لبيان الحقيقة الواقعة، دون أن يكون ذلك قيـداً،   تكون هذه من  وإنما،  ذلك  يمكن ال
 األخرى يمكن أن تقع، مثل لـو         فيما لو كان النوع اآلخر أو المثال اآلخر أو الصورة          اً قيد  هذا األسلوب  يكون
 أن يكون قتـل     أنه يمكن هي  الذي يقتل الناس بغير الحق فإنه متوعد بكذا وكذا، طبعاً الصورة األخرى             : قلت
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 أبداً، فيكون ذلك من قبيـل التـسجيل علـيهم شـناعة      بحقال يمكن أن يقع قتل األنبياء فنا  أما ه الناس بحق،   
والَ طَـاِئٍر   { :-تبارك وتعـالى  -قوله   جرمهم، كأنه ينادي عليهم بذلك ويكون ذلك من باب التأكيد، ومثل هذا           

  . والطائر إنما يطير بجناحيه]سورة األنعام) ٣٨([ }ميِطير ِبجنَاحيِه ِإالَّ ُأمم َأمثَالُكُ

  .والكتابة إنما تكون باأليدي، ال باألرجل ]سورة البقرة) ٧٩([ }بون الِْكتَاب ِبَأيِديِهميكْتُ{ :وقوله

  . واإلنسان إنما يتكلم بفمه]سورة آل عمران) ١٦٧([ }يقُولُون ِبَأفْواِهِهم{ :وقوله أيضاً

  .واهللا تعالى أعلم، تأكيد ال، كل هذا من باب؟ إليه برجلكمشيتَأ: ولوهذا كما تق

 الحـق  بطر الكبر((: قال -صلى اهللا عليه وسلم   - اهللا رسول أن صحته على المتفق الحديث في جاء ولهذا"

  .)٢())الناس وغمط

هللا عليـه   صـلى ا  - اهللا رسـول  أن -رضي اهللا عنه  - مسعود ابن يعني اهللا عبد عن أحمد اإلمامروى   وقد
 مـن  وممثـل  ،ضـاللة  وإمـام  ،نبيـاً  قتـل  أو نبي قتله رجل القيامة يوم عذاباً الناس أشد((: قال -وسلم

  ".)٣())الممثلين

  .. أصحاب التصاويرون يقصد بهملممثلا

 بمـا  مجـازاتهم  فـي  أخرى علة وهذه ]سورة البقـرة ) ٦١([ }ذَِلك ِبما عصواْ وكَانُواْ يعتَدون    { :تعالى وقوله"

 فيـه  المـأذون  حد في المجاوزة واالعتداء ،يالمناه فعل فالعصيان ،ويعتدون يعصون كانوا أنهم به جوزوا

  .أعلم واهللا ،به والمأمور

حاً فَلَهم َأجـرهم  ِإن الَِّذين آمنُواْ والَِّذين هادواْ والنَّصارى والصاِبِئين من آمن ِباللَِّه والْيوِم اآلِخِر وعِمَل صالِ    {
نُونزحي مالَ هو ِهملَيفٌ عالَ خَوو ِهمبر سورة البقرة) ٦٢([ }ِعند[.  

 ومـا  المحـارم  وانتهك فيه إذن ال ما فعل في وتعدى زواجره وارتكب أوامره خالف من حال تعالى نبي لما

 وكـذلك  ،الحـسنى  جزاء له فإن وأطاع السالفة األمم من أحسن من أن على تعالى نبه ،النكال من بهم أحل

 فيمـا  علـيهم  خـوف  وال ،األبديـة  الـسعادة  فله األمي النبي الرسول اتبع من كل ،الساعة قيام إلى األمر

َأال ِإن َأوِلياء اللِّه الَ خَوفٌ علَيِهم والَ        { :تعالى قال كما ويخلفونه يتركونه ما على يحزنون هم وال يستقبلونه
ه نُونزحي قَـالُوا     { :قوله في االحتضار عند للمؤمنين المالئكة تقول وكما ،]سورة يونس ) ٦٢([ }م الَّـِذين ِإن

) ٣٠([ }م تُوعدونربنَا اللَّه ثُم استَقَاموا تَتَنَزُل علَيِهم الْملَاِئكَةُ َألَّا تَخَافُوا ولَا تَحزنُوا وَأبِشروا ِبالْجنَِّة الَِّتي كُنتُ           

  ".]سورة فصلت

 متوقع، والحزن هو الغم من أمر       ار أن الخوف والغم من أمر مستقبل      هذا باعتب } َألَّا تَخَافُوا ولَا تَحزنُوا   {: قوله
  .فائت، فنفى عنهم هذا وهذا

                                                

 ).٩٣ص  / ١ج ) (٩١(تحريم الكبر وبيانه :  باب-اإليمان :  أخرجه مسلم في كتاب- 2

وصححه األلباني في السلسلة    ) ٢١١ص   / ١٠ج  (والطبراني في الكبير    ) ٤٠٧ص  / ١ج  (أخرجه أحمد    - 3
 ).٢٨١(الصحيحة برقم 
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ِئين من آمن ِباللَِّه والْيوِم اآلِخِر وعِمَل صـاِلحاً         ِإن الَِّذين آمنُواْ والَِّذين هادواْ والنَّصارى والصابِ      { :وهذه اآلية 
         نُونزحي مالَ هو ِهملَيفٌ عالَ خَوو ِهمبر ِعند مهرَأج مقطعاً في األمم التـي كانـت   هي  ]سورة البقرة ) ٦٢([ }فَلَه

سل الرسل وأنزل الكتب فمن تبع األنبياء        قد أر  -عز وجل -، فإن اهللا    -صلى اهللا عليه وسلم   -قبل مبعث النبي    
   فإن اهللا وعده بالرحمة والجنة، وأما بعد مبعـث النبـي       م وقبل دعوتهم واستجاب له    -عليهم الصالة والسالم  -

 }ومن يبتَِغ غَير اِإلسالَِم ِدينًا فَلَـن يقْبـَل ِمنْـه    {  فإنه ال يقبل من أحد سوى اإلسالم،       -صلى اهللا عليه وسلم   -

 ال يسمع بي أحد من هذه       ،والذي نفس محمد بيده   ((:  قال -صلى اهللا عليه وسلم   - والنبي   ]سورة آل عمران  ) ٨٥([

  .)٤())األمة يهودي وال نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إال كان من أصحاب النار

  وز ألحد أن يفتـري علـى اهللا  وكذلك أيضاً النصوص الكثيرة الواردة في مثل هذا المعنى، وبالتالي فإنه ال يج    

ـ إعلـى شـيء، و     ن هؤالء اليهود أو النصارى أو أمم الكفر من البوذيين وغيرهم          إ : ويقول -عز وجل - م نه
 -عـز وجـل  -نهم أهل إيمان، أو أنه يتوقف في أمرهم أو نحو ذلك فهـذا محـادة هللا        إ أو   تحصل لهم النجاة  

ال يجوز ألحد أن يتوقف فـي       إذ   ؛كفر مخرج من الملة    وللقرآن، وهو    -صلى اهللا عليه وسلم   -وتكذيب للنبي   
 كثيرة   في ذلك  نصوصالافرة على أنهم كفار، وأنهم مخلدون في النار،         ضالنصوص واضحة ومت  فأمر هؤالء،   

علـيهم الـصالة    -حمل على من حصل لهم اإليمان في الوقت الذي جاءهم فيـه الرسـل                وهذه اآلية تُ   ،جداً
 مثالً  -صلى اهللا عليه وسلم   - لهم، ففي زمن موسى      -عليهم الصالة والسالم  -سل   يعني إبان بعثة الر    -والسالم

 لبنـي   -عليه الصالة والسالم  -وكذلك لما جاء عيسى     جنة، ومن كذبه وكفر به دخل النار،        من آمن به دخل ال    
وا عليه قبل بعـث  إسرائيل فالذين آمنوا به واتبعوه هم أهل النجاة، والذين كذبوا به ال ينفعهم البقاء على ما كان          

 ديـن   فإنه ال يقبل من أحـد سـوى        -صلى اهللا عليه وسلم   -لما بعث النبي    ، و -صلى اهللا عليه وسلم   -عيسى  

  .إلسالم، والقرآن واضح وصريح في هذاا

ِإن الَِّذين آمنُواْ والَِّذين هـادواْ والنَّـصارى        { :-رضي اهللا عنهما  - عباس ابن عن طلحة أبي بن علي روى"
و  نآم نم اِبِئينِم اآلِخرِ   الصوالْي{ :ذلك بعد اهللا فأنزل :قال ةياآل ]سورة البقرة ) ٦٢([ } ِباللَِّه و     ـرتَـِغ غَيبن يمو

         الْخَاِسِرين ِة ِمنِفي اآلِخر وهو َل ِمنْهقْبالَِم ِدينًا فَلَن يابـن  قالـه  الذي هذا فإن ]سورة آل عمران  ) ٨٥([ }اِإلس 

 لـشريعة  موافقاً كان ما إال عمالً وال طريقة أحد من يقبل ال أنه عن إخبار -رضي اهللا تعالى عنهما  - باسع

 فهـو  زمانه في الرسول اتبع من فكل ذلك قبل فأما ،به بعثه بما بعثه أن بعد -صلى اهللا عليه وسلم   - محمد

 فـي  ةاالتـور  إلـى  يتحـاكمون  اكانو الذين -عليه السالم - موسى أتباع فاليهود ،نجاة وسبيل هدى على

  ".المودة وهي الهوادة من واليهود ،زمانهم

) ٦٩([ } والـصاِبُؤون والنَّـصارى    ِإن الَِّذين آمنُواْ والَِّذين هادواْ    { هذه اآلية نظير اآلية التي في سورة المائدة       

 مقام ذكـر الفـصل بيـنهم والحكـم،        ، وقد جاء في سورة الحج ذكر المجوس، ولكنه في ذلك ال            ]سورة المائدة 

، فالحاصل أن تلك اآلية ليست فـي هـذا الموضـوع الـذي     ]سورة الحـج ) ١٧([ }والْمجوس والَِّذين َأشْركُوا  {

                                                

وجوب اإليمان برسالة نبينا محمد صلى اهللا عليـه وسـلم إلـى         :  باب -اإليمان  :  أخرجه مسلم في كتاب    - 4
 ).١٣٤ص  / ١ج ) (١٥٣( ونسخ الملل بملة جميع الناس
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 بين الطوائف، وهذا في وعد المستجيبين        أي بين األمم، بل تلك في الفصل     تحدثت عنه آية البقرة وآية المائدة،       
  .رحمة والجنة بال-عز وجل-هللا 

عـز  -هذه المودة موجودة بينهم واهللا ف بمعنى أنه يود بعضهم بعضاً، ،من الهوادة وهي المودة  واليهود :يقول
 علـى اليهـودي أن   -عز وجل- قد فرض ذلك عليهم كما هي المواالة بين أهل اإليمان، وقد حرم اهللا       -وجل

ثُـم َأنـتُم هـُؤالء تَقْتُلُـون َأنفُـسكُم          {: -تبارك وتعالى -يقتل اليهودي أو أن يأسره، كما دل على ذلك قوله           
                مـرحم وهو موهى تُفَادارُأس أتُوكُمِإن ياِن وودالْعِهم ِباِإلثِْم ولَيع ونرتَظَاه اِرِهمن ِدينكُم مفَِريقاً م ونتُخِْرجو

حرم على اليهـودي أن    أي أنه ي   ]سورة البقرة ) ٨٥([} ِكتَاِب وتَكْفُرون ِببعضٍ  علَيكُم ِإخْراجهم َأفَتُْؤِمنُون ِببعِض الْ    
  . فاهللا فرض عليهم هذا وألزمهم بهذه المودةيخرج اليهودي من بلده أو أن يقتله أو يعين على قتله،

  عقـوب  هي من النسب، نسبة إلى جد لهم وهو ابـن ي          :  الهوادة هي من المودة، وبعضهم يقول      :بعضهم يقول ف

 في لغاتهـا     ذلك يجريكما  أحد أوالد يعقوب اسمه يهوذا، والعرب أبدلت الذال داالً          ف -عليه الصالة والسالم  -
أعجمي فالعب به، فـالعرب     : من إبدال الحرف مكان الحرف ال سيما األعجمي، فإن القاعدة في ذلك كما قيل             

 بمـا   مما هو في كالم األعاجم    صاف أو غير ذلك      األسماء األعجمية أو األو     وتغير وتبدل  ال تبالي حينما تنقل   
كمـا  ويتناسب مع ألسنتها وفطرتها اللغوية دون أن تلوي اللسان بمثل هذه الكلمات كما يلوي األعجمي لسانه،                

إن -وما علم أن ذلك من ألـوان القططيـة          يظن أن ذلك لوناً من المهارة، والحذق،        ويفعل بعض الناس اليوم     
  .-صح التعبير

 يمكن أن يحمل على معنى ثالث مشهور وربما كان هو ]سورة األعـراف ) ١٥٦([ }ِإنَّا هدنَا ِإلَيك  { : أن قوله  المقصود
بمعنـى تبنـا إليـك،       }هدنَا ِإلَيـك  {المتبادر، وربما كان هو أشهر هذه األقوال، أنه من هاد يهود، أي رجع،              

قيل لهم يهـود  : أي وتابوا إليه، -عز وجل-أي رجعوا إلى اهللا } هادواِْإن الَِّذين آمنُواْ والَِّذين   {ورجعنا إليك،   
  .، واهللا أعلم، يعني ارجع ارجعد هديا صاحب الذنب ه: ، وهذا مثل قولكبهذا االعتبار

 }ِإنَّـا هـدنَا ِإلَيـك     { :-عليه السالم - موسى كقول التوبة وهي التهود أوواليهود من الهوادة وهي المودة      "

: وقيـل  ،لـبعض  بعضهم في ومودتهم لتوبتهم األصل في بذلك سموا فكأنهم ،تبنا أي ]سورة األعراف ) ١٥٦([

  ".يعقوب أوالد أكبر يهودا إلى لنسبتهم

 من ناحية النسب ليس كل اليهـود ينتـسبون إلـى     همع أن  ،يعقوب أوالد أكبر يهودا إلى لنسبتهم: وقيل :قوله
  .نتسب إليه فقطيهوذا وإنما أحد األسباط هو الذي ي

  ."ةاالتور قراءة عند يتحركون أي يتهودون ألنهم: العالء بن عمرو أبو وقال"

  بعض الناس  ه يفعل  ويهتزون عند قراءة التوراة، وهذا التحرك واالهتزاز       بمعنى يتحركون وهو  هذا معنى رابع    

 ألنها من قبيـل التـشبه       ؛لها أن يفع  لمسلم هذه عادة يهودية، ال يجوز ل      : بعضهم يقولعند قراءة القرآن، لذلك     

 عند قراءة التوراة، وجاء في هذا بعض اإلسرائيليات وبعض األخبار، وبعض اآلثار أيضاً، فاهللا تعالى                اليهودب

  .أعلم

 وأهـل  فأصـحابه  ،له واالنقياد اتباعه إسرائيل بني على وجب -صلى اهللا عليه وسلم   - عيسى بعث فلما "

عليـه  - عيـسى  قـال  كما أيضا أنصار لهم يقال وقد ،بينهم فيما رهملتناص بذلك سموا ،النصارى هم دينه
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 إنمـا  إنهـم : وقيل ]سورة آل عمران  ) ٥٢([ }من َأنصاِري ِإلَى اللِّه قَاَل الْحواِريون نَحن َأنصار اللّهِ        { :-السالم

     عبـاس  ابـن  عـن  ويور جريج وابن قتادة :قاله ،ناصرة :لها يقال أرضاً نزلوا أنهم أجل من بذلك سموا

  ".أعلم واهللا، أيضاً -مرضي اهللا تعالى عنه-

   الناصرة في الشام هي قريـة المـسيح         : أو أن هذه البلدة التي يقال لها       ، ناصرة :إما أنهم نزلوا أرضاً يقال لها     

ـ ماوكل ذلك ال يوجد   يها،إل، فنسبوا   -عليه الصالة والسالم  - ي تـسمية   يدل عليه، ال في تسمية اليهود، وال ف
 ر اهللا، نحـن أنـصا   :  قالوا ن منهم ي الحواري النصارى، لكن ربما كان المتبادر أن النصارى قيل لهم ذلك؛ ألن          

  .واهللا تعالى أعلم

  ".نشوان جمع كنشاوى نصران جمع والنصارى"

جمع   والنصارى الياء تكون للنسبة وقد تأتي للمبالغة، وإال فهو نصران،        فنصراني،  : نصارى، ويقال : أي يقال 
   وما أشبه ذلك،سكارى نصارى ونشاوى و:، فتقولنشوان وسكران: ومثلهنصران، 

 ،للنبيين خاتماً -صلى اهللا عليه وسلم   - محمداً اهللا بعث فلما،  نصرانة :للمرأة ويقال ،سكران جمع وسكارى"
 عنـه  عما فواالنكفا أمر فيما وطاعته ،أخبر فيما تصديقه عليهم وجب اإلطالق على آدم بني إلى ورسوالً

  ".حقاً المؤمنون هم وهؤالء ،زجر

 بنفـي   -عـز وجـل   - أن هؤالء الذين وعدهم اهللا       ، وهي يريد أن يصل به إلى هذه النتيجة       ما سبق ذكره     كل
 حينما دعوهم إلـى ديـن   -عليهم الصالة والسالم- لألنبياء  منهم إنما كان لمن استجاب    عنهم   الحزن والخوف 

: -عليه الصالة والسالم  -، وقد قال     ال يقبل من أحد سوى اإلسالم      - عليه وسلم  صلى اهللا -اهللا، فلما جاء النبي     

 فال يقبـل مـن   )٥()) ما وسعه إال أن يتبعني كان حياً-صلى اهللا عليه وسلم  -والذي نفسي بيده لو أن موسى       ((
  .أحد ديناً سوى اإلسالم

 بدهيات، فنحن في زمـان تعقـد فيـه        وهذه القضية نحتاج إلى تقريرها وتوضيحها للناس اآلن مع أنها من ال           

  .أخطر مما يتصوره الكثيرون مما يدل على أن القضية لتقريب بين األديانالمؤتمرات ل

إذا نظـرت إلـى   و،  ما اهللا به علـيم ت والخططآ من المنشا أعد لهأيضاً تبذل في هذا السبيل قد  جهود  وهناك  
متى دعـي  و، ان أول من دعا إليهم حيث تجد داً،عجيبة جأو الخطط التي كتبت في هذا تجد أشياء   التوصيات  

 في مثـل  الناس بهايعرف  أمور كثيرة ينبغي أنومن الذي قام بهذه الدعوة، وماذا يريدون من ورائها، وإليها،  
هذه األيام؛ ألن الدعوة تزداد، مع ما يحصل وما ترون تحت مسمى التقريب بين األديان لتـذويب المـسلمين،    

) رجاء جارودي ( في هذا العصر     -اآلن-، ومن أكبر الدعاة لهذا      حت هذه الخدعة الكبيرة   ن دينهم ت  وصدهم ع 

إنه دخل في اإلسالم، والواقع أنه لم يدخل في اإلسـالم وإنمـا             :  عنه الفيلسوف الفرنسي المعروف الذي قالوا    
ة الوجود، وأمور   على طريقة الفالسفة وعنده من قضايا عقائد أهل وحد        ، فهو زنديق    دخل في لون من الزندقة    

                                                

 / ١ج  (والبيهقي في شعب اإليمان     ) ٣١٢ص   / ٥ج  (وابن أبي شيبة    ) ٣٨٧ص   / ٣ج  (أخرجه  أحمد     - 5

 ).١٧٧(وحسنه األلباني في المشكاة ) ١٩٩ص 
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له منظمة تتبنـى هـذه القـضية،    يفتخر به، وال يذكر في مقام، فهو ، فمثل هذا ال يفرح به، وال       كثيرة مخزية
  .من أكبر الدعاة لهذا في هذا العصرهو ، و منهاوعقد عدداً من المؤتمرات وشارك في كثير

ما يقال عـن      حينما أقروا أن   -ليست بعيدة -  بابا الفاتيكان في فترة مضت     أن نطالبهم بما كتبه   إننا بحاجة إلى    
أن قضية المسيح إنما يـسأل عنهـا        تبنى   أصدروا بياناً في هذا       حيث المسيح إنما يعرف بما يقوله المسلمون،     

قطعاً من التـوراة أو   بعض الرعاة  وجد حيثفي البحر الميت، شياء  وجدوا بعض األ   وذلك بعد أن     المسلمون،
ذكر فيها ما يحصل مـن       و -صلى اهللا عليه وسلم   - وجد فيها التصريح ببعث النبي       الكتب القديمة، فلما قرئت   

 ثـم يـأتي    فيه، النصارى ويجاوزون الحدفيهغلو  أتي وي يس -عليه الصالة والسالم  -المسيح  وأن   اليهود   تبديل
  .الخ..النبي الذي يصحح لهم هذا المسار وينفي هذا الغلو، ويدعوهم إلى اإلسالم وما أشبه ذلك

جد مقتـوالً، ثـم      دعا بابا الفاتيكان إلى االجتماع بالمسلمين، وبعد أن وجه هذه الدعوة و            ذا الكالم ها  ما وجدو ل
جاء الذي بعده فجمع النصارى ولم يجمع إليهم المسلمين ثم تشاوروا وتحدثوا عن مثل هذه الموجودات، ومـا                  

  .يقال عن المسيح

نى وأرسلوا صورة منها إلى األزهر، وصورة منها إلى رابطـة           الحاصل أنهم أقروا وأصدروا وثيقة بهذا المع      
 إدانة كبيرة لليهود والنصارى في العالم، وكان من ضمن التوصيات والقرارات التـي              وفيها  العالم اإلسالمي،   

 دين حـق وصـحيح، وأن    اإلسالمدينسالمي، باعتبار أن  ذكروها وصرحوا بها إيقاف التنصير في العالم اإل       
  .ح إنما تعرف بما يقوله المسلمونيحقيقة المس

فهذه القضية هي   أتي التعليقات عليه من قبل أهل الفكر،        تتكتب عنه الصحف و   أن   نظهره و  هذا الذي نحتاج أن   
أن الواقع الذي يعلن عنه ويدعى إليـه خـالف ذلـك،            ألسف الشديد   كن ل  ول قضية العصر فهي قضية كبيرة،    

  . اليوملألسف هو الذي يسمع عنه الناس ومراألهذا ف بين األديان دعوة إلى التقريبفالدعوة المعاصرة هي 

 أول من يعلم أن المقام       بل هو  يعلممع أنه   ! ذهبنا لدعوتهم : قول في يتفلسفواألعجب من ذلك أنك تجد بعضهم       
على طاولة مـستديرة     جلوس الند   أن تجلس  في أحسن أحوالك  وتجلس معهم،   أن   المقام    وإنما ليس مقام دعوة،  

هي مستديرة يستوي فيها جميـع األطـراف فيحـصل    ف فيها أحد في مجلس الرئيس أو في آخر الطاولة،    ليس
  !.التحاور في التقارب بين هذه األديان والتعايش

   البوذيـة ومـا     فيها بعـد ذلـك    في بعض البالد الشرقية وفي أوروبا حتى أدخلوا          عاتوقد بنيت بعض المجم 
اً أو كنيسة أو مـسجداً وتـرى فيـه بعـض الـصور              يهودي اًتجد معبد ف اقتصرت على اليهودية والنصرانية،   

 أحياناً مشاركة في صـلوات فـي مناسـبة مـن            ن، بل صارت تقام   وحدة األديا والرسومات بحيث تشير إلى     
ين ِإن الَِّذين آمنُواْ والَّـذِ    {  مثل هذه اآلية   ، فالمقصود أن   داخل في هذا المعنى     وغير ذلك، وهذا كله    المناسبات

  ..، واهللا المستعانإن القرآن دل على هذا:  قد يلبس فيها بعض الناس ويقول}هادواْ

لَتَِجـدن  { :-تبارك وتعـالى  -أو يلبس فيها أهل التلبيس قوله         الناس في فهمها    بعض يخطئومن اآليات التي    
ركُواْ ولَتَِجدن َأقْربهم مودةً لِّلَِّذين آمنُواْ الَّـِذين قَـالُواْ ِإنَّـا            َأشَد النَّاِس عداوةً لِّلَِّذين آمنُواْ الْيهود والَِّذين َأشْ       

إنما اآلية تعـرف بمـا   و،  فيها على الناساها ليلبسو يكملو ونها دون أن  ء، فهم يقر  ]سورة المائدة ) ٨٢([ }نَصارى
وِإذَا سِمعواْ ما ُأنِزَل ِإلَى الرسوِل تَرى َأعيـنَهم       *َأنَّهم الَ يستَكِْبرون  ذَِلك ِبَأن ِمنْهم ِقسيِسين ورهبانًا و     { بعدها
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   الشَّاِهِدين عنَا منَّا فَاكْتُبنَا آمبر قُولُونقِّ يالْح فُواْ ِمنرا عِع ِمممالد ِمن ـا   * تَِفيضمِباللّـِه و ا لَنَا الَ نُْؤِمنمو
، فهل هؤالء يقولون مثل ]سورة المائـدة ) ٨٤-٨٢([} ءنَا ِمن الْحقِّ ونَطْمع َأن يدِخلَنَا ربنَا مع الْقَوِم الصاِلِحين  جا

  هذا الكالم؟

، ولم تنزل فـي هـؤالء الـذين يحـاربون          -رضي اهللا عنه  -هذه نزلت في مثل النجاشي وعبد اهللا بن سالم          
ء يلبسون بمثل هذه اآليات على الناس، وإال فإن النصارى هؤالء ليـسوا أقـرب               اإلسالم صباح مساء، فهؤال   

ين اليهود، وهم مـن المغـضوب       مودة إلينا من اليهود بل هم مثل اليهود، وأشد من اليهود، وال فرق بينهم وب              
  . فإن من عرف الحق وتركه، فإنه يكون من أهل الغضب، فهؤالء جمعوا بين الغضب والضاللعليهم؛

 بجميـع  يؤمنون وألنهم،  إيقانهم وشدة إيمانهم لكثرة ؛مؤمنين -صلى اهللا عليه وسلم   - محمد أمة سميتو"

  ".تيةاآل والغيوب الماضية األنبياء

فمـع أن الـذين هـادوا       ،  ]سورة البقرة ) ٦٢([ }ِإن الَِّذين آمنُواْ والَِّذين هادواْ والنَّصارى     { :تأمل في قوله تعالى   
 ومع ذلك خص الذين اتبعـوا       ، آمن منهم من آمن    -صلى اهللا عليه وسلم   - بعث إليهم موسى     ينماوالنصارى ح 

 الثبـوت أو  سواء من جهـة وا بكمال إيمانهم تميز باإليمان والسبب في ذلك أنهم -محمداً صلى اهللا عليه وسلم   
لك أكمل فـي اإليمـان؛   ، فيكون ذا أوسع من غيره   اإلسالمية الشريعةف بكثرة شرائع اإلسالم،     من جهة متعلقه  

 قال  ذكر اهللا المؤمنين   ، ولهذا لما   بصفة من الصفات يكون سبباً للتسمية أحياناً       ألن اإليمان قول وعمل، فالتميز    

) ١١٠([ }ِهكُنتُم خَير ُأمٍة ُأخِْرجتْ ِللنَّاِس تَْأمرون ِبالْمعروِف وتَنْهون عِن الْمنكَِر وتُْؤِمنُون ِباللّ           {: -عز وجل -

من َأهِل الِْكتَاِب ُأمةٌ قَآِئمـةٌ      { :قدم األمر بالمعروف وأخر اإليمان، ولما ذكر أهل الكتاب قال         ف ]سورة آل عمران  
      وندجسي مهِل واِت اللِّه آنَاء اللَّيآي تْلُونوفِ      *يرعِبالْم ونرْأميِم اآلِخِر ووالْيِباللِّه و ْؤِمنُونـِن     يع نـونْهيو 

 فأخر األمر بالمعروف وقدم اإليمان في حقهم، فيمكن أن يقال في هـذا              ]سورة آل عمران  ) ١١٤-١١٣([} الْمنكَِر
 وإن -ي هو األمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر  ذال-لما كانت هذه األمة متميزة بهذا األمر      إنه  : واهللا أعلم 

ذلـك   السبب هو  خر في حق غيرهم، ربما يكون     دم، وأُ  قُ ه األمة أظهر  ن قبلهم لكنه عند هذ    ن موجوداً عند م   اك
  .-عز وجل-والعلم عند اهللا 

 الـصابئون : قـال  مجاهد عن سليم أبي بن ليث عن :الثوري سفيان فقال ،فيهم اختلف فقد الصابئون وأما"

 عطـاء  عـن  يورو عنه نجيح أبي ابن رواه وكذا،  دين لهم وليس ،والنصارى واليهود المجوس بين قوم

  ".ذلك نحو جبير بن وسعيد

 من اليهود وال من النصارى، فليس        من المجوس وال   ايعني ليسو  والنصارى واليهود المجوس بين قوم: قوله
  . وال على دين النصارى وال على دين اليهوديعني ليسوا على دين المجوسدينهم مشترك، 

صـلى  -النبي  صابئ، و :  يقال له  مال من دين  أو   فمن خرج    ، من دين إلى دين    وأصل الصابئ يقال لمن خرج    
  .بمعنى خرج عن دينه إنه صبأ فهو صابئ، عن من أسلمويقولون  قالوا عنه صابئ، -اهللا عليه وسلم

ينسبونهم فيها إلى الصابئة؛ ألنهم كانوا على غير دين من األديان            إنهم كانوا يقولون ذلك نسبة    : وبعضهم يقول 
 ليسوا على اإلشراك، وال على اليهودية، وال على النصرانية، وإنما هـم قـوم      :ي أ التي كانت موجودة آنذاك،   

  .على الفطرة
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بسبب تعـدد    -واهللا تعالى أعلم  - كان ذلك    لناس مختلفون في هذا، وربما    ، وا ةواألقوال في معنى الصابئة كثير    
على قوم مـن عبـدة      من يطلق عليهم أنهم صابئة، فالصابئة تطلق على طائفة من طوائف النصارى، وتطلق              

مناظرة المعروفة في سـورة     وناظرهم ال  -صلى اهللا عليه وسلم   - هم الذين مر بهم إبراهيم       : قيل  حتى الكواكب
، وتطلق أيضاً الصابئة على قوم هم على         اآليات ]سورة األنعام ) ٧٦([ }..فَلَما جن علَيِه اللَّيُل رَأى كَوكَبا     { األنعام

وإنمـا بقـوا   ، النصرانية أو اإلشراك وأيء من األديان التي كانت موجودة من اليهودية  الفطرة، ليسوا على ش   
  .على الفطرة فهذه اإلطالقات موجودة ومعروفة

 وهم ال زالوا يوجدون في العـراق إلـى          ً، بعبدة الكواكب  هافسرنال يصح أن    إذا أردنا هنا أن نفسر الصابئة ف      
 حيـث   الديانات الموجودة في العراق،   عن   في بعض اإلحصاءات     د موجو ذا وتسمى طائفة الصابئة، وه    اليوم،

  .هؤالء ال يمكن أن تحمل عليهم اآليةوعلى كل حال ف نسبة قليلة جداً، يذكرون

 هـم   : يقولـون   حيـث   على هذه الطائفة من النصارى، أو من أهل الكتاب عموماً           اآلية  تحمل وما بقي إال أن   

 -وهو األشهر واألقرب واهللا تعالى أعلـم - يمكن أن يفسر به، أو يقال     ون الزبور فإن كانوا على التوحيد       ءيقر

ال يقبل من أحد سوى     في ذلك الوقت وأما اآلن ف     -نهم قوم على الفطرة ليسوا على دين من األديان الموجودة           إ
 -عـز وجـل  -يعبـدون اهللا  إنما  فهؤالء الذين كانوا على الفطرة ولم يقعوا في شيء من اإلشراك و -اإلسالم

بمعنى  بالمغفرة أو بنفي الخوف والحزن عنهم،        -عز وجل -حسب ما يتوصلون إليه، فمثل هؤالء وعدهم اهللا         ب
  .أنهم يدخلون الجنة وينجون من النار

  ".الكواكب يعبدون قوم: وقيل المالئكة يعبدون قوم :، وقيلالزبور ونءيقر الكتاب أهل من فرقة: وقيل"

 لما تقـرأ مـا كتبـه       و  وكذلك في الكالم على الملل والنحل،      ،صابئةعلى كل حال كتبت كتابات خاصة في ال       

فصل غيرها من الطوائف، حيث تكلم بكالم طويل م        تكلم كثيراً عن الصابئة وما يراد بهم، و         تجده الشهرستاني
نـشرت  توجد كتابات هنا وهناك تختص بهـم و      خاصة للصابئة مطبوعة، و     رسائل  أيضاً  وتوجد ،عن الصابئة 

 وأمثاله، حيث   -رحمه اهللا -بعض الكتاب المصريين من طبقة أحمد تيمور باشا          كتبكما  الت،  في بعض المج  
  .واهللا أعلم،  طبعت قديماً في الصابئةرسالة صغيرةكتب 

 وال اليهـود  ديـن  على ليسوا قوم أنهم: منبه بن ووهب ومتابعيه مجاهد قول -أعلم واهللا- األقوال وأظهر"

 ،ونـه فويقت يتبعونه لهم مقرر دين وال ،فطرتهم على باقون هم وإنما ،ركينالمش وال المجوس وال النصارى
 وقال ،كاذ إذ األرض أهل أديان سائر عن خرج قد نهإ أي ،بالصابئ أسلم من ينبزون المشركون كان ولهذا

  ".أعلم واهللا ،نبي دعوة تبلغهم لم الذين ونئالصاب: العلماء بعض

ة، واهللا تعالى أعلم، وصلى اهللا علـى نبينـا    هؤالء أهل الفتر  :  يقال  أن مكن ي ،نبي دعوة تبلغهم لم الذين: قوله
  ..محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد هللا رب العالمين
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )٢٦(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .له وصحبه أجمعينآوصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى  الحمد هللا رب العالمين،

 ورفَعنَا فَوقَكُم الطُّور خُذُواْ ما وِإذْ َأخَذْنَا ِميثَاقَكُم{:  في تفسير قوله تعالى-رحمه اهللا تعالى-قال المفسر 
تَتَّقُون لَّكُما ِفيِه لَعواْ ماذْكُرٍة ونَاكُم ِبقُوآتَي * نلَكُنتُم م تُهمحرو كُملَيُل اللَِّه عالَ فَضفَلَو ِد ذَِلكعن بتُم ملَّيتَو ثُم

سورة البقرة) ٦٤-٦٣([} الْخَاِسِرين[.  

 واتباع له شريك ال وحده به باإليمان والمواثيق العهود من عليهم أخد ما إسرائيل بني مذكراً تعالى يقول"

 ويأخذوه عليه عوهدوا بما قروالي وسهمءر فوق الجبل رفع الميثاق عليهم أخذ لما أنه تعالى وأخبر ،رسله

  ".وامتثالوهمة  وجزم بقوة

  : أما بعد،والصالة والسالم على رسول اهللالحمد هللا بسم اهللا الرحمن الرحيم، 

، والميثاق سبق الكالم عليه وأنه  ميثاقكم يعني واذكروا إذ أخذنا}وِإذْ َأخَذْنَا ِميثَاقَكُم{ : تعالى هنا تباركولهفق
  .ميثاق: الموثق يقال لهفالعهد العهد الموثق، 

}ِإذْ َأخَذْنَا ِميثَاقَكُمٍةخُ{ : قال تعالىللعمل بالتوراة،هذا الميثاق إما أن يكون  }ونَاكُم ِبقُوا آتَيسورة ) ٦٣([ }ذُواْ م
 قال  وال تذوق، ومن غير إيمان ببعض الكتاب وكفر ببعض،خذاً جاداً من غير تشٍهأ وذلك أن يأخذها ،]البقرة
عز - فمن لم يلتزم أحكام شرع اهللا ]رةسورة البق) ٨٥([ }َأفَتُْؤِمنُون ِببعِض الِْكتَاِب وتَكْفُرون ِببعٍض{ :تعالى
 قال تعالىوقد   وكفر ببعضه ال يكون ممن أخذ به بقوة، الكتابن ببعضأو آم كان مضيعاً مفرطاً و-وجل

االستقامة األمر بالمراد و ، بعزم وجديعني ]سورة مريم) ١٢([ }يا يحيى خُِذ الِْكتَاب ِبقُوٍة{ :آمراً بأخذ الدين بقوة
 والتلقي عنه تلقياً كامالً، والعمل بمرضاته من غير تضييع شيء من ذلك، فهذا -عز وجل- اهللا على أمر

  . واهللا تعالى أعلم،هون الميثاق

اهللا فعلى كل حال و على أمر معين لم يذكر هنا،  الذي أخذ عنهم كانقد يكون هذا الميثاق: وبعضهم يقول
 من  بقوة، ومما يذكر من األخبار في هذا ما يذكره المفسرونأخذ عليهم الميثاق وأمرهم أن يأخذوا ما آتاهم

عز - اهللا وا أن يكلم-صلى اهللا عليه وسلم- أبوا أن يأخذوا التوراة وأن يعملوا بها، وطلبوا من موسى أنهم
 وأن يكلمهم مباشرة كما كلم موسى، يخاطبهم بالتوراة مباشرة وإال فإنهم ال يؤمنون، فأخذتهم -وجل

  .وا فرفع فوقهم الطور الجبل من أجل أخذهام لما بعثوا تأبالصاعقة، ث

وِإذ نَتَقْنَا الْجبَل فَوقَهم كََأنَّه ظُلَّةٌ وظَنُّواْ َأنَّه واِقع ِبِهم خُذُواْ ما آتَينَاكُم ِبقُوٍة واذْكُرواْ ما ِفيِه { :تعالى قال كما" 
تَتَّقُون لَّكُماألعرافسورة) ١٧١([} لَع [."  

وها ويأخذوها، فهم لم يؤمنوا إال  يتلقوها ويقبلنمن أجل أ  جبل الطوروا عن أخذها فرفع فوقهميعني أنهم تأب
: هو بالسريانية الجبل مطلقاً، وبعضهم يقول: الطور هو الجبل، وبعضهم يقولفعلى كل حال ، وبهذه الطريقة

  طور المقصود به جبل معين، وهو الجبل الذي كلم اهللا ال: الطور هو الجبل الذي فيه شجر، وبعضهم يقول
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الطور المعهود، وإن كان الطور يطلق على الجبل مطلقاً، أي  عهدية، )أل ( عنده موسى، فتكون-عز وجل-
 المعرفة )أل( ليست للعهد، وإنما هي المعرفة، وهنا) أل(: وبعضهم يقول تكون للعهد لجبل معين، )أل(لكن 

المقصود  فلة على الجنس فحسب دون أن تعود إلى جبل دون جبل، وهذا أمر ال طائل تحته،هي التي تكون دا
 هذا أمر ليس تحته طائل وال يفيد، وال يترتب ؟وسهم، وما هو هذا الجبلءرفوق أنهم لم يؤمنوا إال برفع جبل 

  . عنه، واهللا أعلمعليه عمل، والعلم به ال ينفع، وبالتالي فالخوض في مثل هذه القضايا ينبغي اإلعراض

 - رضي اهللا تعالى عنهما- عباس ابن ذلك على ونص ،األعراف في به فسره كما الجبل هو فالطور"

  .ظاهر وهذا ،واحد وغير أنس بن والربيع والضحاك والحسن وعكرمة وعطاء ومجاهد

، بطور فليس ينبت لم وما الجبال من أنبت ما الطور -ما عنه تعالىرضي اهللا- عباس ابن عن رواية فيو
 بعمل }ِبقُوٍة{ :مجاهد وقال ،ةاالتور يعني :]سورة البقرة) ٦٣([ }خُذُواْ ما آتَينَاكُم ِبقُوٍة{ :قوله في الحسن وقال

  ".به واعملوا ةاالتور في ما واءاقر: يقول }واذْكُرواْ ما ِفيِه{ :والربيع العالية أبو وقال ،فيه ما

يعني أن يكون ذلك مذكوراً عندكم بقلوبكم فال تحصل الغفلة، وبألسنتكم  }ا ِفيِهواذْكُرواْ م{ :قوله تعالى
 يشمل هذه األمور الثالثة،  هناوا فاذكر ويكون أيضاً مذكوراً لكم بأعمالكم وجوارحكم،،بتالوتها وما أشبه ذلك

طالبون مهة، فكل ذلك  به وبما ينبغي أن يقوموا به من هذه الج-عز وجل-يعني أن يقوموا بما ألزمهم اهللا 
  .ال تضيعوه وتعرضوا عنه وتكونوا من الغافلين واذكروا ما فيه، به، بطرد الغفلة والعمل والتالوة

 الميثاق هذا بعد ثم: تعالى يقول ]سورة البقرة) ٦٤([ }ثُم تَولَّيتُم من بعِد ذَِلك فَلَوالَ فَضُل اللَِّه{ :تعالى وقوله"

 :أي ]سورة البقرة) ٦٤([ }فَلَوالَ فَضُل اللَِّه علَيكُم ورحمتُه{ ،ونقضتموه وانثنيتم عنه ليتمتو العظيم المؤكد

 الميثاق ذلك بنقضكم ]سورة البقرة) ٦٤([ }لَكُنتُم من الْخَاِسِرين{ إليكم والمرسلين النبيين وإرساله عليكم بتوبته

  ".خرةواآل الدنيا في

ذلك بالعمل من أجل أن تتحقق التقوى لكم، وإنما يكون :  أي]سورة البقرة) ٦٣([ }يِه لَعلَّكُم تَتَّقُونواذْكُرواْ ما ِف{
 وأوامره ونواهيه حاضرة في قلوبهم، -عز وجل-بالتوراة واإليمان بها قبل ذلك، وأن تكون أحكام اهللا 

للتعليل إال ) لعل(و، من أجل أن تحصل التقوى في قلوبكمتاب يعني ما في الك }لَعلَّكُم تَتَّقُون واذْكُرواْ ما ِفيِه{
  . في موضع واحد

 أي من بعد هذا الميثاق، وأصل التولي أن يكون بالبدن، أي ]سورة البقرة) ٦٤([ }ثُم تَولَّيتُم من بعِد ذَِلك{ :يقول
يره، فكل من ترك شيئاً يدير اإلنسان ظهره للشيء ويعرض عنه ببدنه، ولكنه يستعمل في هذا وفي غ

  .عنه ولم يتمسك به فإنه يكون قد تولىوأعرض عنه 

}ِد ذَِلكعن بتُم ملَّيتَو أي أعرضتم عن العمل بها والتزام أحكامها، وضيعتموها، جعلتموها وراءكم ظهرياً}ثُم  

  .، واهللا تعالى أعلممن بعد لك

}محرو كُملَيُل اللَِّه عالَ فَضفَلَوواقعة موجودة بأن لم يعجل لكم العقوبة،  رحمة اهللا أي]سورة البقرة) ٦٤([ }تُه 
   وأصل الفضل هو اإلفضال وال شك أن رحمة اهللا بعباده هي من فضله، وفضل اهللا ،وكانت رحمته واسعة

ان األنبياء يهم الرسل، وينزل إليهم الكتب، فكيرسل إلإنما  يعاجل الناس بالعقاب، و واسع، فهو ال-عز وجل-
  .يتتابعون على بني إسرائيل يسوسونهمعليهم الصالة والسالم 
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}َةً خَاِسِئيندكُونُواْ ِقر مِت فَقُلْنَا لَهبِفي الس واْ ِمنكُمتَداع الَِّذين تُمِلمع لَقَدا * وما وهيدي نيا با نَكَاالً لِّملْنَاهعفَج
  .]سورة البقرة) ٦٦-٦٥([ } لِّلْمتَِّقينخَلْفَها وموِعظَةً

 وخالفوا ،اهللا أمر عصت التي القرية بأهل البأس من حل ما اليهود معشر يا }ولَقَد عِلمتُم{: تعالى يقول"

 اصطياد على فتحيلوا لهم مشروعاً كان إذ بأمره والقيام ،السبت تعظيم من عليهم أخذه فيما وميثاقه عهده

  ".السبت يوم قبل والبرك والحبائل الشصوص من لها وضعوا بما السبت يوم في الحيتان

التي يصطاد فيها السمك المدببة الرأس نثنيةالمنَّارات الحديدية الشصوص هي تلك الس.  

  .والحبائل يعني الشباك

 بفعل ك، فإذا سقط السمتتساقط فيها األسماكحفر حفرة قريبة من الشاطئ يصل إليها الماء فتُ بأن البركو
 يسقط  بحيث بطريقة معينة إذ تجعل معروفة إلى اليوم، وهذه البرك أخرى ال يستطيع أن يرجع مرةاألمواج

  .السمك وال يستطيع الخروج منها، فيأتون وقد اجتمع في هذه الحفرة فيكون قريب المأخذ

 يوم قبل والبرك والحبائل الشصوص من لها وضعوا بما السبت يوم في الحيتان اصطياد على فتحيلوا"

 يومها منها تخلص فلم ،والحيل الحبائل بتلك نشبت الكثرة في عادتها على السبت يوم جاءت فلما ،السبت

 أشبه وهي ،القردة صورة إلى اهللا مسخهم ذلك فعلوا فلما ،السبت انقضاء بعد أخذوها الليل كان فلما ،ذلك

 مشابهة كانت لما وحيلتهم هؤالء أعمال فكذلك ،حقيقة بإنسان وليست ،الظاهر الشكل في باألناسي شيء

 سورة في مبسوطة القصة وهذه ،عملهم جنس من جزاؤهم كان ،الباطن في له ومخالفة ،الظاهر في للحق

 تَْأِتيِهم واَسَألْهم عِن الْقَريِة الَِّتي كَانَتْ حاِضرةَ الْبحِر ِإذْ يعدون ِفي السبِت ِإذْ{ :تعالى يقول حيث األعراف
قُونفْسا كَانُوا يم ِبملُوهنَب كَذَِلك الَ تَْأِتيِهم ِبتُونسالَ ي مويعاً وشُر ِتِهمبس موي مسورة األعراف) ١٦٣([} ِحيتَانُه[ 

  ".بكمالها القصة

}لَقَدِتوبِفي الس واْ ِمنكُمتَداع الَِّذين تُمِلمع  فَقُلْنَا لَهةً خَاِسِئيندكُونُواْ ِقر هؤالء احتالوا ]سورة البقرة) ٦٥([ }م 
حيث  بهذا الطمع، -عز وجل-كان يحرم عليهم العمل في يوم السبت أياً كان، فابتالهم اهللا ، حيث بهذه الحيلة

سبت جاءت حر وتبعد فيه فال يصلون إليها، فإذا كان يوم البصارت الحيتان في سائر أيام األسبوع تغور في ال
يوم الجمعة  في وضعوا الشباكفعاً قريبةً منهم تتراءى لهم، سهلة األخذ فذلك جعلهم يحتالون بهذه الحيلة، رشُ

ورجالً على  يوم السبت نحن وضعنا يداً على يد، :يقولونهم  وهذه حيلةففوقعت فيها الحيتان في يوم السبت، 
    عل شيئاً، أخذناها يوم األحد، فكان ذلك من الحيلة، فاهللا لم نحرك ساكناً، ولم نصطد حوتاً، ولم نفورجل، 

فَقُلْنَا لَهم كُونُواْ ِقردةً {  مسخهم قردة بأن يعلم وال يخفى عليه شيء، فعاقبهم بهذه العقوبة الشديدة-عز وجل-
صاروا قردة حقيقيين أيفكانوا قردة، وهو مسخ حقيقي }خَاِسِئين .  

  .خاسئ: يقال لصاحبه اإلبعاد والصغار، فالخاسئ هو الصاغر المبعدف صاغرين، :أي }ِقردةً خَاِسِئين{ :وقوله

 ال ، في زماننااً هذا كثير صارفهذا أصل في ذم الحيل، والرد على أصحابها أياً كانت هذه الحيل، ولألسف

 أن تكون كما فعل هؤالء ة، وهي ال تعدوثيراً منها إسالميسيما في ما يسمى بالمعامالت المالية التي يسمون ك
القرض الحسن أو  وسموا هذه المعامالت  بهذه الحيلة-عز وجل-أصحاب السبت حيث احتالوا على اهللا 

نحن نبيع : يقولون له فمليون،إلى نسان يحتاج إيأتي ومن صور ذلك أن القرض المبارك والتمويل المبارك، 
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 كل هذه اللفةمليون،  ب أقساطكبعناه لك بثمانمائة ألف وهو علي: ولون، ثم يقا ويسجلون عليه حديدادلك حدي

  .الخ..دلم ير الحديو، اً، وال يفكر بالحديد، ولم يخطر في حياته أن يشتري حديداًدالطويلة وهو ال يريد حدي

  .على كل حال فمثل هذا من الحيلو

يحتالون على الناس بهذه فاً بالتمليك، أؤجر لك هذه السيارة تأجيراً منتهي: ومن صور الحيل أن يقول له
  .بابوهذا كله من هذا الالطريقة 

 السبت المقصود به يوم السبت المعروف، ]سورة البقرة) ٦٥([ }الَِّذين اعتَدواْ ِمنكُم ِفي السبِت{ :قوله تعالى 
 فيه ينقطعون  ألنه يوموقيل له ذلك؛ ألن السبت يأتي بمعنى القطع وبعضهم يقول الراحة، وال فرق بينهما؛

 ويوم  في يوم السبت، يوم القطعال يجوز لهم العمل بشيء من أعمالهم الدنيويةفيستريحون فيه،  عن أعمالهم
  .الراحة

 وعلى كل حال هو يوم انقطاعهم عن أعمالهم فهم الفرس الذي ال يسبق،ي يوم السبت أنه معانومن 
ِن الْقَريِة الَِّتي كَانَتْ حاِضرةَ الْبحِر ِإذْ يعدون ِفي السبِت ِإذْ تَْأِتيِهم واَسَألْهم ع{ :يستريحون فيه، قال تعالى

قُونفْسا كَانُوا يم ِبملُوهنَب كَذَِلك الَ تَْأِتيِهم ِبتُونسالَ ي مويعاً وشُر ِتِهمبس موي مسورة األعراف) ١٦٣([ }ِحيتَانُه[ ،
  .وال ينقطعون عن عملهميعني يوم ال يتوقفون } ويوم الَ يسِبتُون{: فقوله

} فَقُلْنَا لَهم كُونُواْ ِقردةً خَاِسِئين{ :-رضي اهللا تعالى عنهما- عباس ابن عن :تفسيره في العوفي وقال"

 صاروا الشيخة وأن ةقرد صاروا القوم شباب أن فزعم ،والخنازير القردة منهم اهللا فجعل ]سورة البقرة) ٦٥([

  ".خنازير

إن البعض صاروا خنازير والبعض : لماذا يقال }فَقُلْنَا لَهم كُونُواْ ِقردةً خَاِسِئين{:  قال-عز وجل-اهللا 
 يلتفت إليه، فالذي دل عليه القرآن  فمثل هذا الكالم ال ظاهر القرآن أنهم صاروا قردة فما دامصاروا قردة؟

  ..ال دليل عليهاما دامت  يؤتى بمثل هذه األشياء، وال تقبل، أنهم صاروا قردة، فال

ن المسخ كان معنوياً إ :- لمجاهد قول معروف مشهور وهووهو منقول عن أحد السلف-كذلك قول من قال 
  . فكانوا قردة}كُونُواْ ِقردةً{: اهللا قال لهمفولم يكن حقيقياً، وهذا أبعد ما يكون، 

في  الذين لم يخرجوا  منهم إلى ثالثة أقسام انقسمتذه القرية منها أن ها كثيرةوأخبار بني إسرائيل في هذ
 فنظروا فإذا هم قردة،  الذين أنكروابقيت أبوابها مقفلة، فتسور عليهمصبيحة ذلك اليوم من مدينتهم، ف

ذكر من إلى غير ذلك مما ه وقريبه فيأتي إليه ويشمه ويبكي، أن الواحد منهم كان يعرف ابن عم يزعمونو
 عن مصير الذين -عز وجل-هللا  كانوا قردة، وأخبر افالمقصود أنهمأخبار بني إسرائيل التي ال يعول عليها، 

  .يأتي في سورة األعراف إن شاء اهللاس كما  هل نجوا أم لم ينجواأنكروا، وسكت عن الذين لم ينكروا

"}ةً خَاِسِئيندكُونُواْ ِقر مونساء رجاالً كانوا ما بعد أذناب لها تعاوى قردة القوم فصار }فَقُلْنَا لَه.  

 فجعلوا السبت في اعتدوا الذين كان إنما :قال -مارضي اهللا عنه- عباس ابن عن وروى ابن أبي حاتم 

  ".هلكوا ثم فواقاً قردة

ذلك  ولي مدة قصيرة،أفواق ناقة، يعني مقدار مدة حلب الناقة، : المدة اليسيرة، كما تقول أي معنى فواقاً
 ال يعيش مدة طويلة، وفي بعض اآلثار أنه ال خإن الذي يمس: يقولونشوا مدة طويلة، ويعإنهم لم ي: نويقول



 ٥

وال يشرب ثم يموت، هكذا يقولون، وهذا الكالم ال دليل عليه ال في يعيش أكثر من ثالثة أيام، وأنه ال يأكل 
  .الكتاب وال في السنة

عز - لم يطلعه اهللا -فيما يظهر واهللا أعلم-ر م أنه في أول األ-سلمصلى اهللا عليه و-الذي ثبت عن النبي 
 الضب -صلى اهللا عليه وسلم-  فلما رأى، الذين مسخوا ال نسل لهم وأن على حقيقة تتعلق بالمسخ-وجل

فهذا  مما مسخ أنه يخشى أنه -صلى اهللا عليه وسلم-جعل يعد أصابعه بعود معه ولم يأكل منه، وذكر النبي 
عرف قدت ال ي أن أمة من بني إسرائيل فُ-صلى اهللا عليه وسلم-وكذلك الفأرة، لما ذكر النبي ، ة للضببالنسب

صلى اهللا -ن النبي ، لك وال تقرب الحليب وذكر أنها تقع على السمن)١())ال أراها إال الفأر((: قالأين هي، 
ينقرضون، لكن هل يبقون ثالثة أيام فقط،   أي أنهملم يجعل لمسخ نسالً، أطلعه اهللا بعد ذلك أنه -عليه وسلم

 لهم ثم يموتون -عز وجل-أنهم يعيشون حتى تنتهي أعمارهم التي جعلها اهللا  أم  يشربونال يأكلون والهل و
  بعد ذلك وينتهون؟

نحن نعرف أن الفأرة اآلن ليست من ذرية أولئك اليهود الذين فقدوا، واهللا أعلم بهذا، لكن ال يتناسلون، 
 لليهود، إنما اوأن القردة الموجودة اآلن والخنازير ليست هذه أحفادبشر، ن هذا الضب ليس أجداده ونعرف أ

  .كذلك الخنازيروهي قردة حقيقية، فالقردة كانت موجودة قبل مسخ بني إسرائيل، 

 ابن نع الضحاك وقال ،نسل للمسخ كان ما هلكوا ثم ،فواقاً قردة فجعلوا السبت في اعتدوا الذين كان إنما"

 ثالثة إال األرض في يحيون ال إذ :يقول ،بمعصيتهم قردة اهللا فمسخهم: -ما عنه تعالىرضي اهللا- عباس

 والخنازير القردة اهللا خلق وقد ،ينسل ولم يشرب ولم يأكل ولم أيام ثالثة فوق قط مسخ يعش ولم: قال ،أيام

 يفعل وكذلك ،القردة صورة في القوم هؤالء فمسخ كتابه في اهللا ذكرها التي األيام الستة في الخلق وسائر

  .يشاء كما ويحوله ،يشاء كما يشاء بمن

 في اعتدائهم بسبب أهلها والمراد القرية هذه اهللا فجعل أي ]سورة البقرة) ٦٦([ }فَجعلْنَاها نَكَاالً{: وقوله تعالى

  ".}نَكَاالً{ سبتهم

أي القردة، يمسخ أهل االعتداء إلى قردة، وهذا بعيد،  } نَكَاالًفَجعلْنَاها{: جعل اهللا هذه القرية، وبعضهم يقول
األمة :  وهذا أيضاً بعيد، وبعضهم يقولجعلت سبباً للنكال بهاا يعني الحيتان }فَجعلْنَاها نَكَاالً{: وبعضهم يقول

  .العقوبة: وبعضهم يقولالقرية، :  يعني عبرة وبعضهم يقولالتي مسخت جعلها اهللا نكاالً

 يمكن أن يرجع إلى القرية، ويمكن أن يرجع إلى العقوبة التي }فَجعلْنَاها{ :  فالضمير في قولهى كل حالوعل
بتلك األمة فمن وهذه األمور الثالثة بينها مالزمة، فالعقوبة نزلت جع إلى تلك األمة، نزلت بها، ويمكن أن ير

  .رةك العقوبة كانت عب جعلها اهللا عبرة، وكذلك أيضاً تل حيثنظر في حالها اعتبر

  . ساكنيها من العقاب، واهللا تعالى أعلمأي أي ما حل بتلك القرية ]سورة البقرة) ٦٦([ }فَجعلْنَاها نَكَاالً{

كالقيد يكون في الدابة  ،النكال هو الرجز، وأصله من النكل، والنكل هو القيدفيعني عقوبة،  }فَجعلْنَاها نَكَاالً{
  .يعتبر بها الناس  يعني عقوبة رادعةونكاالً، يمنعها من االنفالت
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}تَِّقينِعظَةً لِّلْموما وا خَلْفَهما وهيدي نيا بللناس يعني نكاالً :  يعني بعضهم يقول]سورة البقرة) ٦٦([ }نَكَاالً لِّم
نَكَاالً لِّما بين { : يقول-عز وجل- لكن اهللا الذين عاصروها، وموعظة لمن جاء بعدهم ممن بلغهم الخبر،

  . موعظة ألهل اإليمانهي ف}وموِعظَةً لِّلْمتَِّقين{:  ويقول فهي عبرة للجميع،}يديها وما خَلْفَها

 }فََأخَذَه اللَّه نَكَاَل الْآِخرِة والُْأولَى{ :فرعون عن اهللا قال كما عبرة فجعلناها عقوبة عاقبناهم: أي }نَكَاالً{"

  .]ورة النازعاتس) ٢٥([

رضي اهللا - عباس ابن قال ،القرى من :أي ]سورة البقرة) ٦٦([} ين يديها وما خَلْفَهالِّما ب{ :تعالى وقوله
ولَقَد َأهلَكْنَا {: تعالى قال كما ،القرى من حولها نلم عبرة العقوبة من بها أحللنا بما جعلناها يعني: -ماعنه

 في لمن ونكاالً عبرة فجعلهم ،]سورة األحقاف) ٢٧([ }آياِت لَعلَّهم يرِجعونلْقُرى وصرفْنَا الْما حولَكُم من ا

 بالموعظة المراد }وموِعظَةً لِّلْمتَِّقين{ :قال ولهذا ،عنهم المتواتر بالخبر بعدهم يأتي لمن وموعظة زمانهم

 تحيلوا وما ،اهللا محارم من ارتكبوه ما مقابلة في والنكال بأسال من بهؤالء أحللنا ما جعلنا أي الزاجر ههنا

 عن بطة بن اهللا عبد أبو اإلمامروى  كما ،أصابهم ما يصيبهم لئال ؛صنيعهم المتقون فليحذر الحيل من به

 اهللا محارم فتستحلوا اليهود ارتكبت ما ترتكبوا ال((: قال -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول أن: هريرة أبي

  ".]واهللا أعلم جيد إسناد وهذا[ )٢())الحيل أدنىب

األمر والنهي المقرون بالترغيب أو الترهيب، وليس ذلك : الموعظة بمعنى األمر والنهي، وبعضهم يقول
والترهيب وربما كان هذا هو الغالب في عرف أبالزم في كل الحاالت، ولكنه غالباً يكون مقروناً بالترغيب 

  .لموعظةلاالستعمال 

عز -بشيء يحصل ويحدث كما في هذه القصة التي أوردها اهللا  تكونفد تكون الموعظة بغير أمر وال نهي وق
  . لتكون موعظة-وجل

العاقل من وعظ بغيره، : لعل في ذلك الموعظة، ويقال: وأنت تقول لغيرك فيما حصل له أو حصل لغيره
  .واهللا أعلم، يعني بما يحصل لغيره، وما يراه في غيره مما يحصل به العبرة
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )٢٧(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 ِإن اللّه يْأمركُم َأن تَذْبحواْ وِإذْ قَاَل موسى ِلقَوِمِه{ : في تفسير قوله تعالى-رحمه اهللا تعالى-قال المفسر 
اِهِلينالْج ِمن َأكُون وذُ ِباللِّه َأنواً قَاَل َأعزةً قَالُواْ َأتَتَِّخذُنَا هقَرسورة البقرة) ٦٧([ }ب[. 

 من القاتل وبيان ،البقرة شأن في لكم العادة خرق في عليكم نعمتي إسرائيل بني يا واذكروا: تعالى يقول"

  .منهم قتله من على ونصه المقتول اهللا وإحياء بسببها هو

 مال له وكان له يولد ال عقيماً إسرائيل بني من رجل كان: قال السلماني عبيدة عن حاتم أبي ابنروى 

 تسلحوا حتى يدعيه أصبح ثم منهم رجل باب على فوضعه ليالً احتمله ثم فقتله وارثه أخيه ابن وكان ،كثير

 فيكم؟ اهللا رسول وهذا بعضا بعضكم يقتل عالم: والنهي منهم الرأي ذوو فقال ،بعض لىإ بعضهم وركب

ِإن اللّه يْأمركُم َأن تَذْبحواْ بقَرةً قَالُواْ َأتَتَِّخذُنَا هزواً قَاَل { :فقال له ذلك فذكروا -عليه السالم- موسى فأتوا
الْج ِمن َأكُون وذُ ِباللِّه َأنَأعولكنهم بقرة أدنى عنهم ألجزأت يعترضوا لم فلو: قال ]سورة البقرة) ٦٧([ }اِهِلين 

 غيرها بقرة له ليس رجل عند فوجدوها ،بذبحها أمروا التي البقرة إلى انتهوا حتى عليهم ددفشُ شددوا

 ،فقام هاببعض فضربوه فذبحوها ذهباً جلدها بملء فأخذوها ذهباً جلدها ملء من أنقصها ال واهللا :فقال
 ابن ورواه ،بعد قاتل يورث فلم شيئاً ماله من يعط فلم ميتاً مال ثم -أخيه البن- هذا: فقال قتلك؟ من: فقالوا

  ".أعلم واهللا ذلك من بنحو جرير

  :أما بعد،  والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم

ى ِلقَوِمِه ِإن اللّه يْأمركُم َأن تَذْبحواْ بقَرةً قَالُواْ َأتَتَِّخذُنَا هزواً قَاَل َأعوذُ وِإذْ قَاَل موس{ :-عز وجل-فيقول اهللا 
اِهِلينالْج ِمن َأكُون حيث  سببها بعد ذكر هذه القصة-عز وجل-وهذه ذكر اهللا ، ]سورة البقرة) ٦٧([ }ِباللِّه َأن 

فَقُلْنَا اضِربوه ِببعِضها كَذَِلك يحِيي اللّه *  فَادارْأتُم ِفيها واللّه مخِْرج ما كُنتُم تَكْتُمونوِإذْ قَتَلْتُم نَفْساً{ :قال
  .]سورة البقرة) ٧٣-٧٢([ }الْموتَى

ي شأن القتيل،  ف-وهو التدافع- ي لما وقع فيهم ما وقع من التدارؤأ }وِإذْ قَاَل موسى ِلقَوِمِه{: فهنا في قوله
ِإن اللّه { أن يذبحوا بقرة، -عز وجل-بوحي اهللا وا إليه ئكل يدفعه عن نفسه ويرمي به اآلخر، فأمرهم لما لج

نى المطلق، والمطلق شائع في جنسه، فهي بمع والبقرة هنا نكرة في سياق اإلثبات، }يْأمركُم َأن تَذْبحواْ بقَرةً
أياً كانت هذه  ئهمل البدل، بمعنى أنهم إذا ذبحوا بقرة من األبقار فإن ذلك يجزإنما الشمول فيه على سبيو

  . فليس ذلك من العموم في شيء، وليس فيه قيد البتة،البقرة

التاء  وبعضهم يقول  للوحدةاالتاء فيه: ، والبقرة جنس، بعضهم يقول}ِإن اللّه يْأمركُم َأن تَذْبحواْ بقَرةً{
ر فوربما قيل له ذلك؛ ألنه يبقر األرض بالح ،بيقور ويجمع على ،أبقار بقر و جنس يجمع علىةالبقر ف،للتأنيث
  .للحرث



 ٢

عز - من أعجب اآليات حيث إن اهللا ذه اآليةه ال شك أن }ِإن اللّه يْأمركُم َأن تَذْبحواْ بقَرةً{: وقوله تعالى
لو ضرب بشيء حي  الحياة؛ ألنه تبجزء منها بعد أن فارق وا الميتأمرهم بذبحها ثم بعد ذلك يضرب -وجل

 انتقلت إليه الحياة من حياة هذا، لكن أن تذبح حتى تفارق  أيإنه اكتسب الحياة من حياته،: ربما قال قائل
 من آياته على إحياء -عز وجل-كما أن اهللا  ،ا فهذا ال شك أنه من أعجب اآلياتالحياة ثم يضرب بجزء منه

  . أن يخرج من الشجر األخضر ناراًرته على البعثالموتى وقد

 على إحياء الموتى، ويوجد في -عز وجل-في تقرير البعث وقدرة اهللا من المواضع الخمسة  اتهذه اآليو

  .القرآن زيادة على هذه المواضع الخمسة تأتي إن شاء اهللا تعالى في مواضعها

نتحاكم إليك في  حيث تتخذنا مسخرةو تهزئ بناتسأي أوهكذا عادتهم،  ]قرةسورة الب) ٦٧([ }قَالُواْ َأتَتَِّخذُنَا هزواً{
  ه القضية ثم تأمرنا أن نذبح بقرة؟مثل هذ

أن الذي يستهزئ   فدل ذلك على، ألجأ إلى اهللا، يعني استعاذ أن يكون من الجاهلين أي}َأعوذُ ِباللِّه{ :فقال لهم
ليس من شأن العقالء إال إن كان ذلك في هللا والسخرية منهم  االستهزاء بعباد ا سفيه جاهل، وأنهوفبالناس 

 ي ف كما بالمنافقينأنه يستهزئ أخبر -عز وجل- فاهللا ،مقام يقتضي هذا فإن ذلك يكون أمراً ال إشكال فيه
 بأهل الذين يستهزئونفيستهزئ بمن يستحق ذلك، اهللا و ،]سورة البقرة) ١٥([ }اللّه يستَهِزُئ ِبِهم{ :قوله تعالى

  .حال هذا أدب نتعلمه من هذه اآليةعلى كل ويستحقون مثل هذا،  اإليمان

لم يجدوها إال عند : بعضهم يقول و من اآلثار المأخوذة عن بني إسرائيل، ابن كثير هوهذا األثر الذي ذكرهو
   بعضهم الذي وقعسبب القتل في امرأة في حجرها أيتام، فهي لهؤالء األيتام، وبعضهم يقول غير هذا، و

 وما أشبه هذا، وكل ذلك بباً آخر في قضايا تتعلق بالنكاحإنه أراد أن يرث ابن عمه، وبعضهم يذكر س:يقول
   أياً كان السبب ، وعلى كل حال هي أشياء مأخوذة من بني إسرائيلف يثبت فيه شيء يمكن أن يعتمد عليهال 

الفخذ، : ء الذي ضربوا به القتيل من البقرة، بعضهم يقولكذلك الجزوهذا ال يعنينا وال يفيدنا شيئاً، قتل ففي ال
هي بضعة من لحم بين الكتفين، وبعضهم يقول غير هذا، فهذا الكالم : لكتف، وبعضهم يقولا: وبعضهم يقول

وال دليل عليه يمكن أن يوقف عنده، فاهللا أبهم هذه األمور فالتشاغل بها مضيعة للجهد  كله ال فائدة فيه،
 إذا  شيئاً نستفيدإذ لنني وترك لمواضع العبر، فيترك اإلنسان مثل هذه األشياء، غتغال بما ال يوالوقت، واش

  .أم بيدهاه برجلها وضربهل عرفنا 

}نيب انوع الَ ِبكْرو ةٌ الَّ فَاِرضقَرا بقُوُل ِإنَّهي قَاَل ِإنَّه ا ِهين لّنَا ميبي كبلَنَا ر عا قَالُواْ ادلُواْ مفَافْع ذَِلك 
رونتُْؤم *النَّاِظِرين را تَسنُهلَّو اء فَاِقعفْرةٌ صقَرا بقُوُل ِإنّهي ا قَاَل ِإنَّهنُها لَون لَّنَا ميبي كبلَنَا ر عقَالُواْ اد* 

قَاَل ِإنَّه يقُوُل ِإنَّها بقَرةٌ * شَابه علَينَا وِإنَّآ ِإن شَاء اللَّه لَمهتَدونقَالُواْ ادع لَنَا ربك يبين لَّنَا ما ِهي ِإن البقَر تَ
الَّ ذَلُوٌل تُِثير اَألرض والَ تَسِقي الْحرثَ مسلَّمةٌ الَّ ِشيةَ ِفيها قَالُواْ اآلن ِجْئتَ ِبالْحقِّ فَذَبحوها وما كَادواْ 

لُونفْعسورة البقرة) ٧١-٦٨([ }ي[.  

 ،عليهم اهللا ضيق أنفسهم على ضيقوا لما لهذا ،لرسولهم سؤالهم وكثرة إسرائيل بني تعنت عن تعالى أخبر"
 وغير وعبيدة -رضي اهللا عنهما- عباس ابن قال كما عنهم الموقع لوقعت كانت بقرة أي ذبحوا أنهم ولو
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 هذه ما أي ]سورة البقرة) ٦٨([ }ع لَنَا ربك يبين لّنَا ما ِهياد{ :فقالوا عليهم فشدد شددوا ولكنهم ،واحد

  ".]سورة البقرة) ٦٨([}  ِبكْرِإنَّه يقُوُل ِإنَّها بقَرةٌ الَّ فَاِرض والَ قَاَل{ :قال صفتها شيء وأي البقرة

 ِإنَّه يقُوُل ِإنَّها بقَرةٌ الَّ فَاِرض والَ قَاَل{: قال ]سورة البقرة) ٦٨([ }ما ِهي{،  مكرر بلفظه مع ما بعدهالسؤالهذا 

{، ]سورة البقرة) ٦٨([} ِبكْرا ِهيالَ { : قال]سورة البقرة) ٧٠([ }مو ضاَألر ةٌ الَّ ذَلُوٌل تُِثيرقَرا بقُوُل ِإنَّهي قَاَل ِإنَّه
قطعاً واهللا -ل ذلك حيث د، والجواب يوضح السؤال، ]ورة البقرةس) ٧١([} تَسِقي الْحرثَ مسلَّمةٌ الَّ ِشيةَ ِفيها

 على أن السؤال األول إنما كان عن سنها، ال فارض وال بكر، والسؤال الثالث عن صفتها هل هي -أعلم

 هو نبي -صلى اهللا عليه وسلم-وال حاجة ألن يقال غير هذا، وموسى ، مروضة مذللة عاملة أو أنها ال تعمل
وهذه األشياء إنما تنقل إلينا بالمعنى؛ ألنها   وهو يفهم السؤال والمراد والمالبسة التي وقعت،-لعز وج-اهللا 

ولذلك تجدون القصص المذكورة في القرآن تأتي  من كالم األعاجم، والترجمة ال يمكن أن تكون حرفية،
وقَالَتْ { : مثلعناه، له بممتفاوتة يختصر المقام في موضع، ويبسط في موضع، وكل ذلك حق، ولكنه نقٌل

ِقيمع وزج{ ،]سورة الذاريات) ٢٩([ }عِجيبع ءذَا لَشَيه خًا ِإنِلي شَيعذَا بهو وزجَأنَاْ عو لَتَى َأَأِلديا وقَالَتْ ي {

عز - إبليس مع اهللا، وكذلك في كالم  تكلمت مرة واحدة أنهانفس الواقعة، أيفالواقعة هي ، ]سورة هود) ٧٢([
 ما قالوا لقومهم وما أجابهم قومهم به -عليهم الصالة والسالم- في قصة آدم، وكذلك أخبار األنبياء -وجل

  .إلى غير ذلك، فالمقصود أن هذا السؤال إنما هو عن السن

  ".الفحل يلحقها لم صغيرة وال هرمة كبيرة ال أي ]سورة البقرة) ٦٨([} رةٌ الَّ فَاِرض والَ ِبكْرِإنَّه يقُوُل ِإنَّها بقَ{"

  . الفحللم يلقحها:  وإنما الصواب أن يقال لم يلحقها:ال يصح أن يقال

 بقرة فارض، وأصل ذلك الفرض يعود:  الفارض الكبيرة الطاعنة في السن، يقال}الَّ فَاِرض والَ ِبكْر{ :قوله

 عاشت فترة الصغر  أيهي في آخره،ف  عمرها أيإلى معنى السعة، فكأنه قيل لها ذلك ألنها قطعت سنها

ما كان لكثرة حتى وصلت إلى آخر العمر وهو الشيخوخة، يعني هذه بقرة كبيرة في السن، ورب والشباب
 :يرة يقال لها فارض، ويقال للقديم أيضاًالكب والخالصة أن  لكثرة ما حملت ووضعت،والدتها اتسع بطنها

 يعني كبيرة، مثل ناقة فاطر: ويقال أيضاً ،}الَّ فَاِرض والَ ِبكْر {، وهناا معروف في كالم العربذفارض، وه
، أو منشئ أو مبتكر، معناه هرم وال يعلم أن فاطرأنا فاطر، : أفطر، قال: فارض، وبعض الناس إذا قيل له

  .أنا أفطرت: يريد أن يقولوإن كان هو 

}الَ ِبكْرو فالن بكر :  فيقالبكر،: األول يقال لهلفحل، كما أن المولود لتي لم يفترعها االبكر يقال ل ،}الَّ فَاِرض
  . الولد رقم  واحد أنهيعني فالنة

رعها الفحل، وال التي  لم يفت التيصغيرةال أنها متوسطة فليست  بالبقرةالمقصودليس هذا المقصود هنا وإنما و
ربما كان ذلك هو األكمل لسن، و، أو ولدت كثيراً وحملت بطوناً كثيرة وإنما هي متوسطة في اقطعت عمرها

  .واستوائها في خلقها

 وعطية وعكرمة ومجاهد والسدي العالية أبو قاله كما الفحل هاحيلق لم صغيرة وال هرمة كبيرة ال أي"

  تعالىرضي اهللا- عباس ابن وقاله ،،وقتادة والحسن والضحاك منبه بن ووهب الخراساني وعطاء العوفي

  .أيضاً -عنهما
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 فٌصنَ :يقول ]سورة البقرة) ٦٨([ }عوان بين ذَِلك{ :- عنهما تعالىرضي اهللا- عباس ابن عن كالضحا وقال
  .تكون ما وأحسن ،والبقر الدواب من يكون ما أقوى وهي، والصغيرة ةالكبير بين

   فإن أتوك فقالوا إنها نـصف      نَصفٌ
  

  لـذي ذهبـا   لفإنا أفضل نـصفيها       
  

  . يعني متوسطة في العمرفٌصنَ

 من تكاددة الصفرة يشد }فَاِقع لَّونُهاَ{ :-رضي اهللا تعالى عنهما- عباس ابن عن تفسيره في العوفي وقال

  ."تسر الناظرين: وقال السدي. تبيض صفرتها

أسود حالك، وأسود : أصفر فاقع، واألسود يقال فيه: األصفر يقال فيهف أي شديدة الصفرة، }فَاِقع لَّونُهاَ{ :قوله
  .غامق مثالً: ه ذلك من األلفاظ التي تؤكد قوة السواد، واألخضر واألزرق يمكن أن يقال فيها وأشببغربي

 ؛المراد به السواد ]سورة البقرة) ٦٩([ }صفْراء فَاِقع لَّونُها{ : قولهنإ:  يمنع قطعاً قول من قال}فَاِقع{: قولهو
أسود : يقالوإنما  فاقع،  عنه يقال أنوع، فاألسود ال يمكنهذا ال يمكن أن يراد بكالم العرب مع تأكيده بالفقف

صفرة في فقوع، وهو أحسن ما يكون في لون البقرة في لونها ، وإنما يقال ذلك في الصفرة، فبيبحالك وغر
أي صفراء  }صفْراء فَاِقع لَّونُها{ : فقوله ولذلكى درجات، وهذا أفضل ما يكون فيهاعللوان الصفرة، فاأل

فالذي ، اإلبلب أبداً، وإنما يختص ذلك  كما أن البقر ال توصف بالصفرة مراداً بها السواد،ت سوداءوليس
  :وصف اإلبل قال

  تلك خيلـي منـه وتلـك ركـابي        
  

ــب    ــا كالزبي ــن صــفر أوالده   ه
  

 أوالدها كالزبيب، ولون الزبيب معروف، فذلك يقال في اإلبل، وأما -سوداء– صفر أي تضرب إلى السواد
فال توصف بالصفرة مراداً بها السواد، كما أن الصفرة ال يمكن أن توصف بالفقوع ويراد بذلك السواد، البقر 

  . اللون األصفر، بقرة صفراء تسر الناظرين، واألسود ال يسر الناظرين المرادأبداً، وإنما

 والربيع وقتادة العالية أبو الق وكذا الناظرين تعجب أي ]سورة البقرة) ٦٩([} تَسر النَّاِظِرين{ :السدي وقال"

 وفي، جلدها من يخرج الشمس شعاع أن تخيلت جلدها إلى نظرت إذا: منبه بن وهب وقال أنس بنا

 تضرب الصفرة شديدة كانت إنها: األول قال كما أو ،التعريب في خطأ هذا فلعل حمراء كانت أنها: ةاالتور

  ".أعلم واهللا وسواد حمرة إلى

حيث أراد أن ؛ ألنه ينقل بفهمه،  صحيحةأن المترجم ما نقل العبارةيعني  ،التعريب في خطأ هذا فلعل: قوله
يعبر عن صفراء فاقع لونها فعبر بحمراء، أو أنه مما حرف في التوراة، ونحن ما نقل إلينا من كتب بني 

  .ليست حمراءهي إسرائيل مما يخالف ما عندنا يرد بال شك، ف

 لنا لهاجو وصفها البقرة هذه لنا فميز لكثرتها أي ]سورة البقرة) ٧٠([ }ر تَشَابه علَينَاِإن البقَ{ :تعالى وقوله"

}ِإنَّآ ِإن شَاء اللَّه{ لنا بينتها إذا }وونتَدهإليها }لَم.  

 مذللة ليست إنها أي ]سورة البقرة) ٧١([ }قَاَل ِإنَّه يقُوُل ِإنَّها بقَرةٌ الَّ ذَلُوٌل تُِثير اَألرض والَ تَسِقي الْحرثَ{

   .حسنة مكرمة هي بل الساقية في للسقي معدة وال بالحراثة

 بقرة ال ذلول أي ليست مذللة، وإنما هي بقرة  فهيالنفي،ه جماهير المفسرين أن هذا كله يراد بالذي عليه 
  تروض إذا كانت لمأو الناقة  والبقرة-ال أقصد أنها من بقر الوحش، أقصد أنها لم تروض-كما يقال وحشية 



 ٥

أو  أنها ال يمكن ركوبها وإنما المقصود ، في الصحراء وحشية أنهامعنى ليستو ،فإنها تكون وحشية
غير  ، فالمقصود أن هذه البقرة أو السقي أو غير ذلك في البقرةاستعمالها في شيء من الحمل أو الحرث

تُِثير اَألرض والَ تَسِقي {: ، لم تذلل، ثم قال]سورة البقرة) ٧١([ }ٌلِإنَّها بقَرةٌ الَّ ذَلُو{  وغير مذللة،مروضة
 بالمحراث، وغير مذللة  تثير األرض أي ال،ماهير هو أنها غير مذللة بالحرثالمعنى الذي عليه الج }الْحرثَ
  .بالسقي

الَّ ذَلُوٌل { في،ي، فالكل منغير مذللة بالحرث وال بالسقأنها  -رحمه اهللا-بن كثير اوالذي مشى عليه الحافظ 
  المعنى ، وهو أن قد قيل بهو ،، مع أن اآلية تحتمل غير هذا]سورة البقرة) ٧١([ }تُِثير اَألرض والَ تَسِقي الْحرثَ

 ،}ض والَ تَسِقي الْحرثَتُِثير اَألر{ ، ثم بدأ بجملة مستأنفة ال تعلق لها بالنفي}قَاَل ِإنَّه يقُوُل ِإنَّها بقَرةٌ الَّ ذَلُوٌل{
غير مذللة  إذ كيف تكون  من صفتها أنها تثير األرض وال تسقي الحرث، وهذا فيما أظن يفسد المعنى،أي

الذي هو ها مذللة بالعمل نإذا كانت تثير األرض فمعنى ذلك أ ألنها  تثير األرض؟ في نفس الوقتوتكون
 ذللت إذاًفهي ،  بين هذه األمور  تفرق الالبقرةفلمتناقضة،  اجتماع مثل هذه األوصاف اال يمكنوالحرث، 

الحرث يربط خلفها المحراث، والسقي توضع عند البئر ويربط بها  ففي  في السقي وفي الحرث، تستعملنهاأل
 يستخرج  بحيثعمل متكرر وهكذا في هب إلى األمام وترجع إلى الوراء،ذ ت أنالدالء ثم ليس لها شأن إال

 }تُِثير اَألرض{: فليس قولهعلى كل حال والعظيم ويسقى في هذه الشواني ثم يجري في السواقي، هذا الدلو 

    . ال ذلول مثيرة لألرض، فهيجملة جديدة استئنافية وإنما هو داخل في النفي

  ".والربيع العالية أبو قال وكذا ،فيها عيب ال :يقول )مسلمة( :قتادة عن معمر عن الرزاق عبد وقال"

ال  مسلمة من العيوب ، وإنما المقصود أنها بعيد قولمسلمة يعني من العمل ال تعمل، لكنه: عضهم يقولوب
  . كاملة بل هيعيب فيها

  ".فيها شية ال والخلق القوائم مسلمة الخراساني عطاء وقال، الشية من مسلمة: مجاهد وقال"

  فيهامن العيوب ال هزال هي مسلمة من كل عيبأي ، ]سورة البقرة) ٧١([ }الَّ ِشيةَ ِفيها{ :-عز وجل-قال اهللا 

  . ال شية فيها فهيعرج وما أشبه ذلكال كسر و وال مرضوال 

 وصف لحمار الوحش بمعنى أن القوائم فيها ، وهذاالوشي موشي أكارعه:  تقول-الشية-على قول مجاهد و
ه لون مغاير، فهي  الذي داخلََو هسواد يخالف لونه الذي هو عليه، فالوشي في الثوب أو الثوب الموشى

هو الصفرة الموصوفة بالفقوع، دون أن ا بمعنى أن لونه }الَّ ِشيةَ ِفيها{صفراء فاقع لونها مسلمة من العيوب 
  . الوشي، أي لون آخر يغاير لون الشيءيداخله لون آخر، فهي فعلة من

إنه : نقولفهذا التفسير يمكن أن يوجه، ظلف، و والبأنها صفراء القرنها بعض السلف فسر: }الَّ ِشيةَ ِفيها{
حد حتى في القرن والظلف فهو أصفر، فهكذا يوجه ا ال يخالف لونها، بمعنى أن لونها متَّهقصد أن ظلفها وقرن

نكرة في سياق النفي، وهذا للعموم فال يوجد فيها لون آخر، ما فيها إذ شية  ألنه نفى الشية، ؛مثل هذا القول
 بلون -مثالً–ثور موشى أي أن قوائمه ورأسه : رأسها أو في قوائمها أو نحو ذلك كما تقولبقة سوداء في 

  . ال شية فيها فهيال يوجد في هذه البقرةوهذا أيضاً السواد، 
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"}لُونفْعواْ يا كَادما ووهحكادوا: -رضي اهللا عنهما- عباس ابن عن الضحاك قال ]سورة البقرة) ٧١([ }فَذَب 

 األسئلة وهذه البيان هذا مع أنهم يعني يذبحوها ال أن أرادوا ألنهم ؛أرادوا الذي ذلك يكن ولم فعلواي ال أن

 فلهذا ،التعنت إال غرضهم يكن لم أنه وذلك، لهم ذم هذا وفي ،الجهد بعد إال ذبحوها ما واإليضاح واألجوبة

 نهمإ: أسلم بن زيد بن الرحمن وعبد العالية وأبو منبه بن هبوو ومجاهد عبيدة وقال، يذبحونها كادوا ما

  ".اختالف وفيه كثير بمال اشتروها

لكن بصعوبة  يدل على وقوع الشيءتركيب وهذا االستعمال مثل هذا ال }وما كَادواْ يفْعلُون{: قوله تعالى
 يعني أنه ذايحصل كذا وكذا، ما كاد فالن يفعل كومشقة فلم يقع ذلك ألول وهلة أو بيسر أو نحو هذا، ما كاد 

  .فعل، ولكن بعد التي واللتيا

}لُونفْعواْ يا كَادمكادوا ما   فهميعني أنهم فعلوا ذلك بعد طول سؤال وتعنت، وهذا إنما كان لتعنتهم }و
  بقرة بهذا الثمن؛ ألنوما كادوا يفعلون؛ الرتفاع الثمن: وبعض أهل العلم يقول، لتعنتهم في األسئلة؛ يفعلون

ما كادوا يفعلون من أجل أال تقع الفضيحة ويكتشف القتلة، : ها بقيمة مرتفعة جداً، وبعضهم يقولكيف يشترون
وما كادوا يفعلونوا وتمنعوا وماطلوافهم ال يريدون انكشاف الحقيقة ولذلك تأب .  

 مجموعة من الناس هذا الثمن وحصلوه من  حيث دفعإنهم اشتروها بمساهمات: وعلى كل حال بعضهم يقول
لم يحصل بينهم توافق في مثل هذه القضية وبالتالي وبينهم اختالف وشجار بل الذهب ولم يكن بينهم توافق، 

 وما كادوا يفعلون؛ ألنهم أصالً ما : يقولبعضهم و وغير ذلك،تفاقلالعقد مجلس  حتاج إلىافإن ذبح البقرة 
، واهللا علون لكثرة تعنتهم وأسئلتهم الفارغةما كادوا يفأنهم ، والذي يظهر حصلوا بقرة بهذه الصفة إال بصعوبة

  .أعلم
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )٢٧(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 ِإن اللّه يْأمركُم َأن تَذْبحواْ وِإذْ قَاَل موسى ِلقَوِمِه{ : في تفسير قوله تعالى-رحمه اهللا تعالى-قال المفسر 
اِهِلينالْج ِمن َأكُون وذُ ِباللِّه َأنواً قَاَل َأعزةً قَالُواْ َأتَتَِّخذُنَا هقَرسورة البقرة) ٦٧([ }ب[. 

 من القاتل وبيان ،البقرة شأن في لكم العادة خرق في عليكم نعمتي إسرائيل بني يا واذكروا: تعالى يقول"

  .منهم قتله من على ونصه المقتول اهللا وإحياء بسببها هو

 مال له وكان له يولد ال عقيماً إسرائيل بني من رجل كان: قال السلماني عبيدة عن حاتم أبي ابنروى 

 تسلحوا حتى يدعيه أصبح ثم منهم رجل باب على فوضعه ليالً احتمله ثم فقتله وارثه أخيه ابن وكان ،كثير

 فيكم؟ اهللا رسول وهذا بعضا بعضكم يقتل عالم: والنهي منهم الرأي ذوو فقال ،بعض لىإ بعضهم وركب

ِإن اللّه يْأمركُم َأن تَذْبحواْ بقَرةً قَالُواْ َأتَتَِّخذُنَا هزواً قَاَل { :فقال له ذلك فذكروا -عليه السالم- موسى فأتوا
الْج ِمن َأكُون وذُ ِباللِّه َأنَأعولكنهم بقرة أدنى عنهم ألجزأت يعترضوا لم فلو: قال ]سورة البقرة) ٦٧([ }اِهِلين 

 غيرها بقرة له ليس رجل عند فوجدوها ،بذبحها أمروا التي البقرة إلى انتهوا حتى عليهم ددفشُ شددوا

 ،فقام هاببعض فضربوه فذبحوها ذهباً جلدها بملء فأخذوها ذهباً جلدها ملء من أنقصها ال واهللا :فقال
 ابن ورواه ،بعد قاتل يورث فلم شيئاً ماله من يعط فلم ميتاً مال ثم -أخيه البن- هذا: فقال قتلك؟ من: فقالوا

  ".أعلم واهللا ذلك من بنحو جرير

  :أما بعد،  والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم

ى ِلقَوِمِه ِإن اللّه يْأمركُم َأن تَذْبحواْ بقَرةً قَالُواْ َأتَتَِّخذُنَا هزواً قَاَل َأعوذُ وِإذْ قَاَل موس{ :-عز وجل-فيقول اهللا 
اِهِلينالْج ِمن َأكُون حيث  سببها بعد ذكر هذه القصة-عز وجل-وهذه ذكر اهللا ، ]سورة البقرة) ٦٧([ }ِباللِّه َأن 

فَقُلْنَا اضِربوه ِببعِضها كَذَِلك يحِيي اللّه *  فَادارْأتُم ِفيها واللّه مخِْرج ما كُنتُم تَكْتُمونوِإذْ قَتَلْتُم نَفْساً{ :قال
  .]سورة البقرة) ٧٣-٧٢([ }الْموتَى

ي شأن القتيل،  ف-وهو التدافع- ي لما وقع فيهم ما وقع من التدارؤأ }وِإذْ قَاَل موسى ِلقَوِمِه{: فهنا في قوله
ِإن اللّه { أن يذبحوا بقرة، -عز وجل-بوحي اهللا وا إليه ئكل يدفعه عن نفسه ويرمي به اآلخر، فأمرهم لما لج

نى المطلق، والمطلق شائع في جنسه، فهي بمع والبقرة هنا نكرة في سياق اإلثبات، }يْأمركُم َأن تَذْبحواْ بقَرةً
أياً كانت هذه  ئهمل البدل، بمعنى أنهم إذا ذبحوا بقرة من األبقار فإن ذلك يجزإنما الشمول فيه على سبيو

  . فليس ذلك من العموم في شيء، وليس فيه قيد البتة،البقرة

التاء  وبعضهم يقول  للوحدةاالتاء فيه: ، والبقرة جنس، بعضهم يقول}ِإن اللّه يْأمركُم َأن تَذْبحواْ بقَرةً{
ر فوربما قيل له ذلك؛ ألنه يبقر األرض بالح ،بيقور ويجمع على ،أبقار بقر و جنس يجمع علىةالبقر ف،للتأنيث
  .للحرث
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عز - من أعجب اآليات حيث إن اهللا ذه اآليةه ال شك أن }ِإن اللّه يْأمركُم َأن تَذْبحواْ بقَرةً{: وقوله تعالى
لو ضرب بشيء حي  الحياة؛ ألنه تبجزء منها بعد أن فارق وا الميتأمرهم بذبحها ثم بعد ذلك يضرب -وجل

 انتقلت إليه الحياة من حياة هذا، لكن أن تذبح حتى تفارق  أيإنه اكتسب الحياة من حياته،: ربما قال قائل
 من آياته على إحياء -عز وجل-كما أن اهللا  ،ا فهذا ال شك أنه من أعجب اآلياتالحياة ثم يضرب بجزء منه

  . أن يخرج من الشجر األخضر ناراًرته على البعثالموتى وقد

 على إحياء الموتى، ويوجد في -عز وجل-في تقرير البعث وقدرة اهللا من المواضع الخمسة  اتهذه اآليو

  .القرآن زيادة على هذه المواضع الخمسة تأتي إن شاء اهللا تعالى في مواضعها

نتحاكم إليك في  حيث تتخذنا مسخرةو تهزئ بناتسأي أوهكذا عادتهم،  ]قرةسورة الب) ٦٧([ }قَالُواْ َأتَتَِّخذُنَا هزواً{
  ه القضية ثم تأمرنا أن نذبح بقرة؟مثل هذ

أن الذي يستهزئ   فدل ذلك على، ألجأ إلى اهللا، يعني استعاذ أن يكون من الجاهلين أي}َأعوذُ ِباللِّه{ :فقال لهم
ليس من شأن العقالء إال إن كان ذلك في هللا والسخرية منهم  االستهزاء بعباد ا سفيه جاهل، وأنهوفبالناس 

 ي ف كما بالمنافقينأنه يستهزئ أخبر -عز وجل- فاهللا ،مقام يقتضي هذا فإن ذلك يكون أمراً ال إشكال فيه
 بأهل الذين يستهزئونفيستهزئ بمن يستحق ذلك، اهللا و ،]سورة البقرة) ١٥([ }اللّه يستَهِزُئ ِبِهم{ :قوله تعالى

  .حال هذا أدب نتعلمه من هذه اآليةعلى كل ويستحقون مثل هذا،  اإليمان

لم يجدوها إال عند : بعضهم يقول و من اآلثار المأخوذة عن بني إسرائيل، ابن كثير هوهذا األثر الذي ذكرهو
   بعضهم الذي وقعسبب القتل في امرأة في حجرها أيتام، فهي لهؤالء األيتام، وبعضهم يقول غير هذا، و

 وما أشبه هذا، وكل ذلك بباً آخر في قضايا تتعلق بالنكاحإنه أراد أن يرث ابن عمه، وبعضهم يذكر س:يقول
   أياً كان السبب ، وعلى كل حال هي أشياء مأخوذة من بني إسرائيلف يثبت فيه شيء يمكن أن يعتمد عليهال 

الفخذ، : ء الذي ضربوا به القتيل من البقرة، بعضهم يقولكذلك الجزوهذا ال يعنينا وال يفيدنا شيئاً، قتل ففي ال
هي بضعة من لحم بين الكتفين، وبعضهم يقول غير هذا، فهذا الكالم : لكتف، وبعضهم يقولا: وبعضهم يقول

وال دليل عليه يمكن أن يوقف عنده، فاهللا أبهم هذه األمور فالتشاغل بها مضيعة للجهد  كله ال فائدة فيه،
 إذا  شيئاً نستفيدإذ لنني وترك لمواضع العبر، فيترك اإلنسان مثل هذه األشياء، غتغال بما ال يوالوقت، واش

  .أم بيدهاه برجلها وضربهل عرفنا 

}نيب انوع الَ ِبكْرو ةٌ الَّ فَاِرضقَرا بقُوُل ِإنَّهي قَاَل ِإنَّه ا ِهين لّنَا ميبي كبلَنَا ر عا قَالُواْ ادلُواْ مفَافْع ذَِلك 
رونتُْؤم *النَّاِظِرين را تَسنُهلَّو اء فَاِقعفْرةٌ صقَرا بقُوُل ِإنّهي ا قَاَل ِإنَّهنُها لَون لَّنَا ميبي كبلَنَا ر عقَالُواْ اد* 

قَاَل ِإنَّه يقُوُل ِإنَّها بقَرةٌ * شَابه علَينَا وِإنَّآ ِإن شَاء اللَّه لَمهتَدونقَالُواْ ادع لَنَا ربك يبين لَّنَا ما ِهي ِإن البقَر تَ
الَّ ذَلُوٌل تُِثير اَألرض والَ تَسِقي الْحرثَ مسلَّمةٌ الَّ ِشيةَ ِفيها قَالُواْ اآلن ِجْئتَ ِبالْحقِّ فَذَبحوها وما كَادواْ 

لُونفْعسورة البقرة) ٧١-٦٨([ }ي[.  

 ،عليهم اهللا ضيق أنفسهم على ضيقوا لما لهذا ،لرسولهم سؤالهم وكثرة إسرائيل بني تعنت عن تعالى أخبر"
 وغير وعبيدة -رضي اهللا عنهما- عباس ابن قال كما عنهم الموقع لوقعت كانت بقرة أي ذبحوا أنهم ولو



 ٣

 هذه ما أي ]سورة البقرة) ٦٨([ }ع لَنَا ربك يبين لّنَا ما ِهياد{ :فقالوا عليهم فشدد شددوا ولكنهم ،واحد

  ".]سورة البقرة) ٦٨([}  ِبكْرِإنَّه يقُوُل ِإنَّها بقَرةٌ الَّ فَاِرض والَ قَاَل{ :قال صفتها شيء وأي البقرة

 ِإنَّه يقُوُل ِإنَّها بقَرةٌ الَّ فَاِرض والَ قَاَل{: قال ]سورة البقرة) ٦٨([ }ما ِهي{،  مكرر بلفظه مع ما بعدهالسؤالهذا 

{، ]سورة البقرة) ٦٨([} ِبكْرا ِهيالَ { : قال]سورة البقرة) ٧٠([ }مو ضاَألر ةٌ الَّ ذَلُوٌل تُِثيرقَرا بقُوُل ِإنَّهي قَاَل ِإنَّه
قطعاً واهللا -ل ذلك حيث د، والجواب يوضح السؤال، ]ورة البقرةس) ٧١([} تَسِقي الْحرثَ مسلَّمةٌ الَّ ِشيةَ ِفيها

 على أن السؤال األول إنما كان عن سنها، ال فارض وال بكر، والسؤال الثالث عن صفتها هل هي -أعلم

 هو نبي -صلى اهللا عليه وسلم-وال حاجة ألن يقال غير هذا، وموسى ، مروضة مذللة عاملة أو أنها ال تعمل
وهذه األشياء إنما تنقل إلينا بالمعنى؛ ألنها   وهو يفهم السؤال والمراد والمالبسة التي وقعت،-لعز وج-اهللا 

ولذلك تجدون القصص المذكورة في القرآن تأتي  من كالم األعاجم، والترجمة ال يمكن أن تكون حرفية،
وقَالَتْ { : مثلعناه، له بممتفاوتة يختصر المقام في موضع، ويبسط في موضع، وكل ذلك حق، ولكنه نقٌل

ِقيمع وزج{ ،]سورة الذاريات) ٢٩([ }عِجيبع ءذَا لَشَيه خًا ِإنِلي شَيعذَا بهو وزجَأنَاْ عو لَتَى َأَأِلديا وقَالَتْ ي {

عز - إبليس مع اهللا، وكذلك في كالم  تكلمت مرة واحدة أنهانفس الواقعة، أيفالواقعة هي ، ]سورة هود) ٧٢([
 ما قالوا لقومهم وما أجابهم قومهم به -عليهم الصالة والسالم- في قصة آدم، وكذلك أخبار األنبياء -وجل

  .إلى غير ذلك، فالمقصود أن هذا السؤال إنما هو عن السن

  ".الفحل يلحقها لم صغيرة وال هرمة كبيرة ال أي ]سورة البقرة) ٦٨([} رةٌ الَّ فَاِرض والَ ِبكْرِإنَّه يقُوُل ِإنَّها بقَ{"

  . الفحللم يلقحها:  وإنما الصواب أن يقال لم يلحقها:ال يصح أن يقال

 بقرة فارض، وأصل ذلك الفرض يعود:  الفارض الكبيرة الطاعنة في السن، يقال}الَّ فَاِرض والَ ِبكْر{ :قوله

 عاشت فترة الصغر  أيهي في آخره،ف  عمرها أيإلى معنى السعة، فكأنه قيل لها ذلك ألنها قطعت سنها

ما كان لكثرة حتى وصلت إلى آخر العمر وهو الشيخوخة، يعني هذه بقرة كبيرة في السن، ورب والشباب
 :يرة يقال لها فارض، ويقال للقديم أيضاًالكب والخالصة أن  لكثرة ما حملت ووضعت،والدتها اتسع بطنها

 يعني كبيرة، مثل ناقة فاطر: ويقال أيضاً ،}الَّ فَاِرض والَ ِبكْر {، وهناا معروف في كالم العربذفارض، وه
، أو منشئ أو مبتكر، معناه هرم وال يعلم أن فاطرأنا فاطر، : أفطر، قال: فارض، وبعض الناس إذا قيل له

  .أنا أفطرت: يريد أن يقولوإن كان هو 

}الَ ِبكْرو فالن بكر :  فيقالبكر،: األول يقال لهلفحل، كما أن المولود لتي لم يفترعها االبكر يقال ل ،}الَّ فَاِرض
  . الولد رقم  واحد أنهيعني فالنة

رعها الفحل، وال التي  لم يفت التيصغيرةال أنها متوسطة فليست  بالبقرةالمقصودليس هذا المقصود هنا وإنما و
ربما كان ذلك هو األكمل لسن، و، أو ولدت كثيراً وحملت بطوناً كثيرة وإنما هي متوسطة في اقطعت عمرها

  .واستوائها في خلقها

 وعطية وعكرمة ومجاهد والسدي العالية أبو قاله كما الفحل هاحيلق لم صغيرة وال هرمة كبيرة ال أي"

  تعالىرضي اهللا- عباس ابن وقاله ،،وقتادة والحسن والضحاك منبه بن ووهب الخراساني وعطاء العوفي

  .أيضاً -عنهما



 ٤

 فٌصنَ :يقول ]سورة البقرة) ٦٨([ }عوان بين ذَِلك{ :- عنهما تعالىرضي اهللا- عباس ابن عن كالضحا وقال
  .تكون ما وأحسن ،والبقر الدواب من يكون ما أقوى وهي، والصغيرة ةالكبير بين

   فإن أتوك فقالوا إنها نـصف      نَصفٌ
  

  لـذي ذهبـا   لفإنا أفضل نـصفيها       
  

  . يعني متوسطة في العمرفٌصنَ

 من تكاددة الصفرة يشد }فَاِقع لَّونُهاَ{ :-رضي اهللا تعالى عنهما- عباس ابن عن تفسيره في العوفي وقال

  ."تسر الناظرين: وقال السدي. تبيض صفرتها

أسود حالك، وأسود : أصفر فاقع، واألسود يقال فيه: األصفر يقال فيهف أي شديدة الصفرة، }فَاِقع لَّونُهاَ{ :قوله
  .غامق مثالً: ه ذلك من األلفاظ التي تؤكد قوة السواد، واألخضر واألزرق يمكن أن يقال فيها وأشببغربي

 ؛المراد به السواد ]سورة البقرة) ٦٩([ }صفْراء فَاِقع لَّونُها{ : قولهنإ:  يمنع قطعاً قول من قال}فَاِقع{: قولهو
أسود : يقالوإنما  فاقع،  عنه يقال أنوع، فاألسود ال يمكنهذا ال يمكن أن يراد بكالم العرب مع تأكيده بالفقف

صفرة في فقوع، وهو أحسن ما يكون في لون البقرة في لونها ، وإنما يقال ذلك في الصفرة، فبيبحالك وغر
أي صفراء  }صفْراء فَاِقع لَّونُها{ : فقوله ولذلكى درجات، وهذا أفضل ما يكون فيهاعللوان الصفرة، فاأل

فالذي ، اإلبلب أبداً، وإنما يختص ذلك  كما أن البقر ال توصف بالصفرة مراداً بها السواد،ت سوداءوليس
  :وصف اإلبل قال

  تلك خيلـي منـه وتلـك ركـابي        
  

ــب    ــا كالزبي ــن صــفر أوالده   ه
  

 أوالدها كالزبيب، ولون الزبيب معروف، فذلك يقال في اإلبل، وأما -سوداء– صفر أي تضرب إلى السواد
فال توصف بالصفرة مراداً بها السواد، كما أن الصفرة ال يمكن أن توصف بالفقوع ويراد بذلك السواد، البقر 

  . اللون األصفر، بقرة صفراء تسر الناظرين، واألسود ال يسر الناظرين المرادأبداً، وإنما

 والربيع وقتادة العالية أبو الق وكذا الناظرين تعجب أي ]سورة البقرة) ٦٩([} تَسر النَّاِظِرين{ :السدي وقال"

 وفي، جلدها من يخرج الشمس شعاع أن تخيلت جلدها إلى نظرت إذا: منبه بن وهب وقال أنس بنا

 تضرب الصفرة شديدة كانت إنها: األول قال كما أو ،التعريب في خطأ هذا فلعل حمراء كانت أنها: ةاالتور

  ".أعلم واهللا وسواد حمرة إلى

حيث أراد أن ؛ ألنه ينقل بفهمه،  صحيحةأن المترجم ما نقل العبارةيعني  ،التعريب في خطأ هذا فلعل: قوله
يعبر عن صفراء فاقع لونها فعبر بحمراء، أو أنه مما حرف في التوراة، ونحن ما نقل إلينا من كتب بني 

  .ليست حمراءهي إسرائيل مما يخالف ما عندنا يرد بال شك، ف

 لنا لهاجو وصفها البقرة هذه لنا فميز لكثرتها أي ]سورة البقرة) ٧٠([ }ر تَشَابه علَينَاِإن البقَ{ :تعالى وقوله"

}ِإنَّآ ِإن شَاء اللَّه{ لنا بينتها إذا }وونتَدهإليها }لَم.  

 مذللة ليست إنها أي ]سورة البقرة) ٧١([ }قَاَل ِإنَّه يقُوُل ِإنَّها بقَرةٌ الَّ ذَلُوٌل تُِثير اَألرض والَ تَسِقي الْحرثَ{

   .حسنة مكرمة هي بل الساقية في للسقي معدة وال بالحراثة

 بقرة ال ذلول أي ليست مذللة، وإنما هي بقرة  فهيالنفي،ه جماهير المفسرين أن هذا كله يراد بالذي عليه 
  تروض إذا كانت لمأو الناقة  والبقرة-ال أقصد أنها من بقر الوحش، أقصد أنها لم تروض-كما يقال وحشية 



 ٥

أو  أنها ال يمكن ركوبها وإنما المقصود ، في الصحراء وحشية أنهامعنى ليستو ،فإنها تكون وحشية
غير  ، فالمقصود أن هذه البقرة أو السقي أو غير ذلك في البقرةاستعمالها في شيء من الحمل أو الحرث

تُِثير اَألرض والَ تَسِقي {: ، لم تذلل، ثم قال]سورة البقرة) ٧١([ }ٌلِإنَّها بقَرةٌ الَّ ذَلُو{  وغير مذللة،مروضة
 بالمحراث، وغير مذللة  تثير األرض أي ال،ماهير هو أنها غير مذللة بالحرثالمعنى الذي عليه الج }الْحرثَ
  .بالسقي

الَّ ذَلُوٌل { في،ي، فالكل منغير مذللة بالحرث وال بالسقأنها  -رحمه اهللا-بن كثير اوالذي مشى عليه الحافظ 
  المعنى ، وهو أن قد قيل بهو ،، مع أن اآلية تحتمل غير هذا]سورة البقرة) ٧١([ }تُِثير اَألرض والَ تَسِقي الْحرثَ

 ،}ض والَ تَسِقي الْحرثَتُِثير اَألر{ ، ثم بدأ بجملة مستأنفة ال تعلق لها بالنفي}قَاَل ِإنَّه يقُوُل ِإنَّها بقَرةٌ الَّ ذَلُوٌل{
غير مذللة  إذ كيف تكون  من صفتها أنها تثير األرض وال تسقي الحرث، وهذا فيما أظن يفسد المعنى،أي

الذي هو ها مذللة بالعمل نإذا كانت تثير األرض فمعنى ذلك أ ألنها  تثير األرض؟ في نفس الوقتوتكون
 ذللت إذاًفهي ،  بين هذه األمور  تفرق الالبقرةفلمتناقضة،  اجتماع مثل هذه األوصاف اال يمكنوالحرث، 

الحرث يربط خلفها المحراث، والسقي توضع عند البئر ويربط بها  ففي  في السقي وفي الحرث، تستعملنهاأل
 يستخرج  بحيثعمل متكرر وهكذا في هب إلى األمام وترجع إلى الوراء،ذ ت أنالدالء ثم ليس لها شأن إال

 }تُِثير اَألرض{: فليس قولهعلى كل حال والعظيم ويسقى في هذه الشواني ثم يجري في السواقي، هذا الدلو 

    . ال ذلول مثيرة لألرض، فهيجملة جديدة استئنافية وإنما هو داخل في النفي

  ".والربيع العالية أبو قال وكذا ،فيها عيب ال :يقول )مسلمة( :قتادة عن معمر عن الرزاق عبد وقال"

ال  مسلمة من العيوب ، وإنما المقصود أنها بعيد قولمسلمة يعني من العمل ال تعمل، لكنه: عضهم يقولوب
  . كاملة بل هيعيب فيها

  ".فيها شية ال والخلق القوائم مسلمة الخراساني عطاء وقال، الشية من مسلمة: مجاهد وقال"

  فيهامن العيوب ال هزال هي مسلمة من كل عيبأي ، ]سورة البقرة) ٧١([ }الَّ ِشيةَ ِفيها{ :-عز وجل-قال اهللا 

  . ال شية فيها فهيعرج وما أشبه ذلكال كسر و وال مرضوال 

 وصف لحمار الوحش بمعنى أن القوائم فيها ، وهذاالوشي موشي أكارعه:  تقول-الشية-على قول مجاهد و
ه لون مغاير، فهي  الذي داخلََو هسواد يخالف لونه الذي هو عليه، فالوشي في الثوب أو الثوب الموشى

هو الصفرة الموصوفة بالفقوع، دون أن ا بمعنى أن لونه }الَّ ِشيةَ ِفيها{صفراء فاقع لونها مسلمة من العيوب 
  . الوشي، أي لون آخر يغاير لون الشيءيداخله لون آخر، فهي فعلة من

إنه : نقولفهذا التفسير يمكن أن يوجه، ظلف، و والبأنها صفراء القرنها بعض السلف فسر: }الَّ ِشيةَ ِفيها{
حد حتى في القرن والظلف فهو أصفر، فهكذا يوجه ا ال يخالف لونها، بمعنى أن لونها متَّهقصد أن ظلفها وقرن

نكرة في سياق النفي، وهذا للعموم فال يوجد فيها لون آخر، ما فيها إذ شية  ألنه نفى الشية، ؛مثل هذا القول
 بلون -مثالً–ثور موشى أي أن قوائمه ورأسه : رأسها أو في قوائمها أو نحو ذلك كما تقولبقة سوداء في 

  . ال شية فيها فهيال يوجد في هذه البقرةوهذا أيضاً السواد، 



 ٦

"}لُونفْعواْ يا كَادما ووهحكادوا: -رضي اهللا عنهما- عباس ابن عن الضحاك قال ]سورة البقرة) ٧١([ }فَذَب 

 األسئلة وهذه البيان هذا مع أنهم يعني يذبحوها ال أن أرادوا ألنهم ؛أرادوا الذي ذلك يكن ولم فعلواي ال أن

 فلهذا ،التعنت إال غرضهم يكن لم أنه وذلك، لهم ذم هذا وفي ،الجهد بعد إال ذبحوها ما واإليضاح واألجوبة

 نهمإ: أسلم بن زيد بن الرحمن وعبد العالية وأبو منبه بن هبوو ومجاهد عبيدة وقال، يذبحونها كادوا ما

  ".اختالف وفيه كثير بمال اشتروها

لكن بصعوبة  يدل على وقوع الشيءتركيب وهذا االستعمال مثل هذا ال }وما كَادواْ يفْعلُون{: قوله تعالى
 يعني أنه ذايحصل كذا وكذا، ما كاد فالن يفعل كومشقة فلم يقع ذلك ألول وهلة أو بيسر أو نحو هذا، ما كاد 

  .فعل، ولكن بعد التي واللتيا

}لُونفْعواْ يا كَادمكادوا ما   فهميعني أنهم فعلوا ذلك بعد طول سؤال وتعنت، وهذا إنما كان لتعنتهم }و
  بقرة بهذا الثمن؛ ألنوما كادوا يفعلون؛ الرتفاع الثمن: وبعض أهل العلم يقول، لتعنتهم في األسئلة؛ يفعلون

ما كادوا يفعلون من أجل أال تقع الفضيحة ويكتشف القتلة، : ها بقيمة مرتفعة جداً، وبعضهم يقولكيف يشترون
وما كادوا يفعلونوا وتمنعوا وماطلوافهم ال يريدون انكشاف الحقيقة ولذلك تأب .  

 مجموعة من الناس هذا الثمن وحصلوه من  حيث دفعإنهم اشتروها بمساهمات: وعلى كل حال بعضهم يقول
لم يحصل بينهم توافق في مثل هذه القضية وبالتالي وبينهم اختالف وشجار بل الذهب ولم يكن بينهم توافق، 

 وما كادوا يفعلون؛ ألنهم أصالً ما : يقولبعضهم و وغير ذلك،تفاقلالعقد مجلس  حتاج إلىافإن ذبح البقرة 
، واهللا علون لكثرة تعنتهم وأسئلتهم الفارغةما كادوا يفأنهم ، والذي يظهر حصلوا بقرة بهذه الصفة إال بصعوبة

  .أعلم



 ١

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 )٢٩(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير 

  تخالد بن عثمان السب/ الشيخ

  

  .الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  :- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 

  : تنبيه"

 اإلجماع بعد ]سورة البقرة) ٧٤([ }فَِهي كَالِْحجارِة َأو َأشَد قَسوةً{ :ماء العربية في معنى قوله تعالىاختلف عل

  ".الواو بمعنى هاهنا" أو: "بعضهم فقال للشك، كونها استحالة على

  : والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعدبسم اهللا الرحمن الرحيم الحمد هللا

  المتكلم-عز وجل-بمعنى أن ال يكون ذلك بالنسبة هللا  للشك كونها استحالة على اإلجماع بعد: فقوله هنا

عز -؛ ألن اهللا يعلم خفايا األمور وبواطنها وعلمه محيط بكل شيء، فال يمكن الشك من اهللا بذلك، وهذا معلوم
   المعروفة،بناء على القاعدةبالنسبة إلى نظر المخاطب  ك على سبيل الشكيمكن أن يكون ذل  لكن-وجل

 ال يمكن أن  أن هذا اإلجماع أمر ال تردد فيه؛ إذوال شك ، أقوال السلف تحمل على هذاجد بعضولذلك ن

 باعتبار نظر كون كذلك قد يلكن يعلم كل شيء،  فهو-عز وجل-يكون ذلك من قبيل الشك بالنسبة هللا 
ن قلوبهم أن تكو ربما يحصل له التردد بين مفي أحوالهوى أصحاب هذه القلوب الناظر إل  بمعنى أن،المكلف

  .-عز وجل- بالنسبة هللا ا ال يكون شكًفهذاكالحجارة أو هي أشد قسوة من الحجارة، 

اهللا يعلم أنه لن يتذكر ولن  ف]سورة طـه) ٤٤([ }لَّعلَّه يتَذَكَّر َأو يخْشَى{:  عن فرعون تعالىقوله مثل ذلكو
ليست للترجي، أو نها إ أي  أن يتذكر أو يخشى، أي ألجل هنا بمعنى التعليل"لعلَّ"يخشى، لكن إما أن يقال بأن 

  .، واهللا أعلمبر هنا نظر المخاطبعلى رجائكما يا موسى وهارون، فاعتُلعله يتذكر أو يخشى  :يقال

ولَا تُِطع ِمنْهم آِثما { :تعالى كقوله قسوة وأشد كالحجارة فهي: تقديره هنا بمعنى الواوها" أو"فقال بعضهم "
 هاهنا" أو: "آخرون وقال، ]سورة المرسالت) ٦([ }عذْرا َأو نُذْرا{ : وقوله تعالى]سورة اإلنسان) ٢٤([ }َأو كَفُورا

ِإذَا فَِريقٌ منْهم يخْشَون النَّاس كَخَشْيِة اللِّه َأو { :كقوله، قسوة أشد بل كالحجارة فهي تقديرهف "بل" بمعنى
، ]سورة الصافات) ١٤٧([} وَأرسلْنَاه ِإلَى ِمَئِة َألٍْف َأو يِزيدون{ :وقوله تعالى ]سورة النساء) ٧٧([ }َأشَد خَشْيةً

 }فَِهي كَالِْحجارِة َأو َأشَد قَسوةً{ ذلك معنى: آخرون وقال ،]سورة النجم) ٩([ }فَكَان قَاب قَوسيِن َأو َأدنَى{

   ".جرير ابن حكاه ،عندكم

    .عندكم كالحجارة أو أشد قسوةهي :  أييعني من جهة الشك عند المخاطبين، ،"كمعند: "قول من قال

 ،القسوة في الحجارة مثل تكون أن إما المثلين، هذين أحد عن تخرج ال فقلوبكم: ذلك معنى: بعضهم وقال"
  ".قسوةفي ال منها أشد تكون أن وإما

أشد قسوة من الحجر،  سوة الحجر، ومنها ما يكونما يكون قاسياً ق يعني أن قلوبهم تتنوع هذا التنوع، منها
إن لم فإن هذه القلوب ال تقل قساوة عن الحجارة  : يقول حيث يشبه هذا،-رحمه اهللا-وظاهر كالم ابن القيم 
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، فهي كالحجارة أو أشد قسوة لكنها ليست أقل قسوة من الحجر، يعني أن هذه تزد عليها فإنها ال تنقص منها
  .واهللا تعالى أعلم ة القسوة،القلوب عظيمة شديد

بلغت القسوة فيها إلى  قد قاسية أن هذه القلوب  معنىكلها تدور علىكل حال هذه األقوال بينها تقارب فعلى 
 كالحجارة وأشد قسوة بمعنى الواو عاطفة إن: سواء قلت ، وهذاته وأعظم من ذلكوحد مشابهة الحجر في قس

 أو غير ذلك مما قيل، ، أو أشد كالحجارة هيباعتبار نظر المخاطب أو أن ذلك بالنسبة للشك ،من الحجارة
  .واهللا أعلم

 ،الحجارة من قسوة أشد وبعضها قسوة كالحجارة فبعضها: التأويل هذا على ذلك ومعنى: جرير ابن قال"
كَمثَِل الَِّذي مثَلُهم { :تعالى بقوله شبيهاً يبقى األخير القول وهذا: قلت، غيره توجيه مع جرير ابن رجحه وقد

  ".]سورة البقرة) ١٩([ }َأو كَصيٍب من السماء{ :قوله مع ]سورة البقرة) ١٧([ }استَوقَد نَاراًَ

في قوم من المنافقين غير من  }كَمثَِل الَِّذي استَوقَد نَاراًَ{ أن المثل األوليرى ابن كثير   المثلين هذينفي
صم بكْم عمي فَهم {  فأصحاب المثل األول وصفهم اهللا بأنهم،} كَصيٍب من السماءَأو{ ضرب لهم المثل الثاني

ونِجعرالثاني يرى الحافظ  المثل في النفاق، بينماونمطموس حيث إنهم ؛هؤالء أشد ف،]سورة البقرة) ١٨([ }الَ ي 
 }ما َأضاء لَهم مشَواْ ِفيِه وِإذَا َأظْلَم علَيِهم قَامواْكُلَّ{ همبحيث إن من األولين أنه في طائفة من المنافقين أخف

في حال الرخاء تستقيم أحوالهم وفي حال الشدائد يظهر نفاقهم  همف ،تارةو تارة :أي ،]سورة البقرة) ٢٠([
ِة َأو َأشَد كَالِْحجار{ : قوله يرى أن، وكذلك أخرىفهو يرى أن هذا في طائفة وهذا في طائفة، ويتراجعون

  . كالحجر ومنهم من يكون دون ذلك قلبه أن منهم من يكون يعني،]سورة البقرة) ٧٤([ }قَسوةً

 }َأو كَظُلُماٍت ِفي بحٍر لُّجي{ :قوله مع ]سورة النــور) ٣٩([ }والَِّذين كَفَروا َأعمالُهم كَسراٍب ِبِقيعٍة{ :وكقوله"

  .أعلم واهللا هكذا، هو من ومنهم هكذا، هو من منهم إن: أي ،اآلية ]سورة النــور) ٤٠([

}ونعَأفَتَطْم  مهو قَلُوها عِد معِمن ب فُونَهرحي اللِّه ثُم كَالَم ونعمسي منْهفَِريقٌ م كَان قَدو ْؤِمنُواْ لَكُمَأن ي
ونلَمعنُ* يآم ِإذَا لَقُواْ الَِّذينو كُملَيع اللّه ا فَتَحم ِبمثُونَهدٍض قَالُواْ َأتُحعب ِإلَى مهضعِإذَا خَالَ بنَّا وواْ قَالُواْ آم

ِقلُونَأفَالَ تَع كُمبر وكُم ِبِه ِعندآجحِلي* ِلنُونعا يمو ونِسرا يم لَمعي اللّه َأن ونلَمعالَ يسورة ) ٧٧-٧٥([ }َأو
 الفرقة هؤالء بالطاعة لكم ينقاد: أي }َأن يْؤِمنُواْ لَكُم{ المؤمنون أيها }َأفَتَطْمعون{: تعالى يقول ]البقرة

  "؟ذلك بعد من قلوبهم قست ثم شاهدوه ما البينات اآليات من آباؤهم شاهد الذين اليهود من الضالة

اإلنسان يرى مع فيه، إذا كان  الذي طُوة الرجاء في ذلكالطمع إنما يكون بقوأطمعته فطمع، : تقولالطمع 
 عليه  يمكن أن يحصل اإلنساناً إذا كان قريبطمع، يعني: قريب المنال فإن تعلق النفس به يقال له الشيء

سورة ) ٣٢([ }ضفَلَا تَخْضعن ِبالْقَوِل فَيطْمع الَِّذي ِفي قَلِْبِه مر{ :-عز وجل-يتأتى له فهذا طمع، كما قال اهللا و

  .يمكن أن تنقاد له ويرى أنها قريبة المأخذ  أي]األحزاب

 فالطمع بهذا االعتبار يشبه ال يقال له طمع،و ، من قبيل التمنيأما الشيء الذي يكون بعيد المنال فإنه يكون
  .الرجاء

لك أمراً قريباً وهم في تلك ترون أن ذوودخولهم في اإلسالم  يعني أنكم ترجون إيمانهم }َأفَتَطْمعون{ :فقوله
ن الذين والسبع هم  هؤالء:بعضهميقول ، و التوراة:أي} ثُم يحرفُونَه يسمعون كَالَم اللِّه{ الحال التي وصفت
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 يسمعون اهللا يكلم بني إسرائيل كانوامن الذين اختارهم واصطفاهم  -صلى اهللا عليه وسلم- مع موسى كانوا
  .رفون كالم اهللاموسى ثم بعد ذلك يح

: سمعناه يخاطبه ويأمره وينهاه، ثم بعد ذلك قال له: يقولون أنهم حرفونهن فمعنى يوالسبعهم هؤالء :  إن قلناف

  .اإلسرائيلياتهذا القول من و ،إن شئت فافعل وإن شئت فال تفعل

تاب اهللا وكانوا عليه  ألنهم هم الذين استحفظوا على ك منهمإنهم عموم بني إسرائيل، أو العلماء: وإذا قيل
يخرجونه قراطيس يحرفون فيها الكلم عن حيث شهداء فالعوام تبع، والعلماء هم الذين كانوا يحرفون الكتاب 

 يسمعون كالم اهللا الذي هو كانواعين فقط، بل في عموم بني إسرائيل حيث مواضعه، فيكون ذلك ليس في السب
  .التوراة

 }يحرفُون الْكَِلم عن مواِضِعِه{ : تعالىقولهكهذا  ]سورة البقرة) ٧٥([ }عِد ما عقَلُوهثُم يحرفُونَه ِمن ب{ :قوله

  .]سورة النساء) ٤٦([

"}فُونَهرحي اللِّه ثُم كَالَم ونعمسي منْهفَِريقٌ م كَان قَدتأويله غير على يتأولونه: أي ]سورة البقرة) ٧٥([ }و."  

النوع من وهذا  التحريف المعنوي،بى  يسموهو ما هذا نوع من التحريف ،تأويله غير على نهيتأولو
حيث  طوائف أهل البدع، وربما وقع فيه بعض متعصبة الفقهاء، التحريف وقعت فيه هذه األمة وهو كثير عند

قاده أو مذهبه،  في حملها على المحامل البعيدة من أجل أن توافق اعتكثيرايتكلف ويلوي أعناق النصوص 
  . وأعظم من هؤالء جميعاً طوائف الباطنيةتزلة وغيرهم فال تسأل عن تحريفهم،وأما أهل البدع من المع

 جرحه بمخالب :أي: ونيقول ]سورة النساء) ١٦٤([ }وكَلَّم اللّه موسى تَكِْليما{ : في قوله تعالىالمعتزلة مثالًف

  . وال شك؟ هذا من التحريفالتحريف  منهذاأليس  -عز وجل- لينفوا صفة كالم اهللا ؛الحكمة

هذا من التحريف ف، يعني عائشة ]سورة البقرة) ٦٧([ }ِإن اللّه يْأمركُم َأن تَذْبحواْ بقَرةً{ :وحينما يقول الرافضة
 كتم الحج قصد الولي، والصوم: فيقولون مثالًلصالة والصوم والحج، يحرف الباطنية اينما حالمعنوي، و

  .هذا من أعظم التحريفف ،أسرار المذهب، وأشباه ذلك

نا  وجعل: يزيدون في سورة الشرح هذه األمة مثل الرافضة الذينوأما التحريف اللفظي فقد وقع لبعض طوائف
  .علياً صهرك

فجر أكذب الناس وأ ه إال تحريفاهللا، فال يقع في حفظهقليل في هذه األمة؛ ألن هذا القرآن إال أن التحريف 
 :-تبارك وتعالى- قوله فيبن العالء لة ببعض أئمة القراءة كأبي عمرو الناس، فلذلك حاول بعض المعتز

 معنى أنرأى حيث  -وكلم اَهللا- بفتح لفظ الجاللة ، أن يقرأها]سورة النساء) ١٦٤([ }وكَلَّم اللّه موسى تَكِْليما{
) ١٤٣([ }ولَما جاء موسى ِلِميقَاِتنَا وكَلَّمه ربه{ :بقوله فما تفعل: فقال له ،اًجرحه بمخالب الحكمة معنى بعيد

  .حها من المصحف، فاهللا المستعانموددت لو أ: ، فألقمه حجراً، ومنهم من قال]سورة األعراف

"}قَلُوها عِد معةبصير على هيخالفون هذا ومع الجلية على فهموه: أي ]سورة البقرة) ٧٥([ }ِمن ب."  

تَجعلُونَه { :-عز وجل-ي وقع فيه بنو إسرائيل هو تحريف معنوي وتحريف لفظي كما قال اهللا التحريف الذ
وصاف النبي فال يظهرونه كأ المنزلكم فتارة يكتمون الح ]سورة األنعام) ٩١([ }قَراِطيس تُبدونَها وتُخْفُون كَِثيرا

ربعة  أنه -صلى اهللا عليه وسلم-يبدلونه، يعني يجدون عندهم في وصف النبي وتارة  -صلى اهللا عليه وسلم-
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شعور  و جعد الشعر، مثالً أنه-صلى اهللا عليه وسلم-يجدون في صفته ومن الرجال، فيصفونه بأنه طويل، 
فيصفون  بغير ذلك،  شعورهم توصف-أو الغربيين اليوم- وشعور الروم يقال لها جعدة، العرب المعروفة

 مواصفات  في الحقيقةهذه، والعينين يصفونه بأنه أزرق و بأنه سبط الشعر،-صلى اهللا عليه وسلم-بي الن
ليس ذلك منا، يعني : هم قالواتلما سأل  فقريش-عليه الصالة والسالم-يحرفون أوصاف النبي هم ، فاألوربيين
  .منارق الطويل سبط الشعر ليس هذا األز

 والعلماء ريفهم،كل ذلك من تحو وتارة بالمعنى وتارة بالكتمان، ل الكالم أنهم يحرفون تارة بتبديالحاصلف
، قط هل حرفت هي فعالً أم أن الذي حرف هو ما يبدونه في القراطيس فوا كثيراً على ما وقع في التوراةتكلم

جدتها يشهد أنها قد حرفت أعظم التحريف، وإذا نظرت إلى كتبهم وهذا قول لبعض أهل العلم، ولكن الواقع ف
 -عز وجل-اهللا فعبثوا بها كثيراً، ، فقد ين واالختالف حتى في أبسط األمورمختلفة متخالفة متباينة غاية التبا

  .ه، فأضاعوا ما استحفظو]سورة المائدة) ٤٤([ }ِبما استُحِفظُواْ ِمن ِكتَاِب اللِّه{ :يقول

فَِبما { :تعالى بقوله شبيه المقام وهذا ،وتأويله تحريفه من إليه ذهبوا فيما مخطئون أنهم وهم يعلمون"
  .]سورة المائدة) ١٣([ }نَقِْضِهم ميثَاقَهم لَعنَّاهم وجعلْنَا قُلُوبهم قَاِسيةً يحرفُون الْكَِلم عن مواِضِعِه

 كانوا اليهود هم: قال ]سورة البقرة) ٧٥([} ثُم يحرفُونَه ِمن بعِد ما عقَلُوه وهم يعلَمون{ :قوله في قتادة قال

 هم يكتمونه والذين يحرفونه الذين: مجاهد وقال، ووعوه عقلوه ما بعد من يحرفونه ثم اهللا كالم يسمعون

  ".منهم العلماء

الفعل قد ينسب إلى األمة وإن كان ذلك قد وقع من طائفة منها، فال يخالف ما سبق، ذا ، فهال إشكال في هذا
سلوب معروف في القرآن وفي كالم العرب ال إشكال فيه، فهذا من هذا القبيل، العلماء هم الذين كانوا وهو أ

اتَّخَذُواْ َأحبارهم ورهبانَهم َأربابا من { :يقومون بالتحريف ويتبعهم على ذلك العامة، واهللا قال عن عوامهم
  .لهم الحرام، ويحرمون عليهم الحالل فاتبعوهم في ذلك فهم يحلون ]سورة التوبة) ٣١([ }دوِن اللِّه

 التوراة: قال ]سورة البقرة) ٧٥([} يسمعون كَالَم اللِّه ثُم يحرفُونَه{ :قوله في زيد ابن قال: وهب ابن وقال"

 والباطل باطالً هافي والحق ،حالالً فيها والحرام حراما فيها الحالل يجعلون ،يحرفونها عليهم اهللا أنزلها التي

 الكتاب ذلك له أخرجوا برشوة المبطل جاءهم وإذا اهللا، كتاب له أخرجوا برشوة المحق جاءهم إذا ،اًحق فيها

 اهللا فقال بالحق، أمروه شيء وال رشوة وال حق فيه  لهليس شيًئا يسألهم أحد جاءهم ذاوإ ق،مِح فيه فهو

  ".]سورة البقرة) ٤٤([ }نسون َأنفُسكُم وَأنتُم تَتْلُون الِْكتَاب َأفَالَ تَعِقلُونَأتَْأمرون النَّاس ِبالِْبر وتَ{ :لهم

 فيه رشوة أخرجوا ما يتناسب مع مطلوب هذا  طلب الحكمبدون بحسب أهوائهم، إن كانهم إنما يأني أ
و صاحب الحق أخرجوا له الراشي، فإن كان الذي في الكتاب يخالف هواه حرفوه وبدلوه، وإن كان الراشي ه

 في  معروفوخبرهم،  رشوة وال هوى فإنهم يخرجون ما في الكتابةحقيقة ما في الكتاب، فإن لم يكن ثم
قصة الزاني الذي حمهو الحكم الذي عندهم في التوراةإن هذا : وه وداروا به على حمار وقد نكس، وقالوام ،

 وا بها، فكان الحبر قد ءألهم عن ذلك، وطلب منهم التوراة فجاسف -صلى اهللا عليه وسلم-ا إلى النبي وءجاثم
مره يا رسول اهللا فليرفع : "-رضي اهللا عنه-فقال عبد اهللا بن سالم أصبعه على آية الرجم في التوراة، وضع 

 من ر كابما أنزل اهللا على بشر من شيء،: أصبعه، فرفع أصبعه فإذا آية الرجم تلوح، فغضب الحبر، وقال
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قُْل من َأنزَل الِْكتَاب الَِّذي جاء ِبِه موسى نُورا وهدى لِّلنَّاِس تَجعلُونَه { :فألقمه اهللا حجراًالغضب، شدة 
اُؤكُمالَ آبو واْ َأنتُملَمتَع ا لَمتُم ملِّمعا وكَِثير تُخْفُونا وونَهدتُب اِطيسما : تقول أنت :أي، ]سورة األنعام) ٩١([ }قَر

  فجعلها ذلك منقولة"من"نكرة مسبوقة بنفي فهي للعموم وقد سبقت بـ" شيء" و،أنزل اهللا على بشر من شيء

 ينتقض عليك : فألقمه اهللا حجراً بهذا الرد، ومعناه،من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم
  .بالنقضفي علم الجدل ه؟ وهذا ما يسمونه هذا بما نزل على موسى، هل تكفر بقولك 

كل ف غير الموجود في الكتاب وإن لم يغيروا ما في أصل الكتاب، ابدو يعلى كل حال التحريف أحياناً هو أن
  .ذلك من التحريف

، فأردنا على وجدناه قد فشا في كبرائنا:  في قضية الزنا قالوا الذي وقعالتحريفسئلوا بعد ذلك عن هذا لما 
ستوياً في الناس، يعني ما أرادوا أن يقيموا الحدود على الضعفاء والفقراء والعامة  أن يكون الحكم ماألقل

 أي  التحميم، فوضعوا هذا يستوي فيه الجميعا نحن نريد حكم:والمساكين ويتركون الكبراء والعظماء فقالوا
  . بالسواد، ويوضع على حمار معكوساً ويطاف به الزانييسود وجه

لَقُواْ الَِّذين آمنُواْ قَالُواْ آمنَّا وِإذَا خَالَ بعضهم ِإلَى بعٍض قَالُواْ َأتُحدثُونَهم ِبما فَتَح اللّه وِإذَا { : تعالىوقوله"
ِقلُونَأفَالَ تَع كُمبر وكُم ِبِه ِعندآجحِلي كُملَياآلية ]سورة البقرة) ٧٦([ }ع.  

أن  أي} آمنَّا قَالُوا آمنُوا الَِّذين لَقُوا وِإذَا{: -ضي اهللا عنهر- عباس ابن عن إسحاق بن محمدروى 
 بهذا، العرب تحدثوا ال: ، وإذا خال بعضهم إلى بعض قالواخاصة إليكم ولكنه اهللا، رسول اًمحمد صاحبكم

  ".عليهم به تستفتحون كنتم قد فإنكم

:  نفاقاًأظهروا اإليمان ونافقوا فكانوا يقولون فةمنا أنه نبي ولكنه إلى العرب خاصة، وطائآ: طائفة منهم تقول

، فعلى كل حال مشاربهم في ذلك مختلفة، لكن منهم من كان يقول  حقاً ونحن نؤمن بهإن هذا هو النبي
  .للمؤمنين ذلك

 .}واْ َأتُحدثُونَهم ِبما فَتَح اللّه علَيكُموِإذَا خَالَ بعضهم ِإلَى بعٍض قَالُ وِإذَا لَقُواْ الَِّذين آمنُواْ قَالُواْ آمنَّا{ :قوله

 هنا  تستفتحون معنى،عليهم به تستفتحون كنتم قد فإنكم  يعني أنه نبي،بهذا العرب تحدثوا ال :يقول ابن كثير

لن نبقي منكم انه وسنقتلكم معه قتل عاد وإرم ول زمطسيبعث نبي قد أ: ألنهم كانوا يقولونيعني تستنصرون؛ 
  .داًأح

، فيلزمكم اإليمان بهكون ذلك حجة عليكم لهم بأوصاف النبي في  يعني من العلم}ِبما فَتَح اللّه علَيكُم{ :وقوله
  . من العلم بهاجوكم به عند ربكم بما فتح اهللا عليكموإال ح

تاحة هي  آخر؛ ألن الفُمعنى وهنا يكون ،بما حكم عليكم بمعنى }ِبما فَتَح اللّه علَيكُم{:  قولهفسريويمكن أن 
ربنَا افْتَح بينَنَا وبين قَوِمنَا ِبالْحقِّ وَأنتَ خَير { : كما في قوله تعالىالحكم، والفاتح والفتاح هو الحاكم،

{ : وكقوله يعني احكم،]سورة األعراف) ٨٩([ }الْفَاِتِحينالْفَتْح اءكُمج واْ فَقَدتَفِْتحسورة األنفال) ١٩([ }ِإن تَس[  

 ومن -صلى اهللا عليه وسلم-يعني إن تطلبوا الفصل والحكم بينكم فقد جاءكم الحكم والفصل بنصر رسول اهللا 
 على الطائفة المبطلة بأن يهلكها اهللا  جهل دعوا يأبمنهم المشركين و، حيث إن معه فيما وقع في غزوة بدر
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الحكم  فقد جاءكم  إن تطلبوا الحكم:أي }فِْتحواْ فَقَد جاءكُم الْفَتْحِإن تَستَ{ :-عز وجل-، فقال اهللا -عز وجل-
  . في غزوة بدر للمسلمين عليكمباالنتصار الكبير

، وأمور م قردة وخنازيركمسخ بعض من بما حكم عليكم أي }ِبما فَتَح اللّه علَيكُم{ يكون على هذا التفسيرف
  . بها-جلعز و-عاقبهم اهللا وقعت لهم معروفة 

 لما جاء بعد -صلى اهللا عليه وسلم-النبي : ويقولولهذا فإن بعض أهل العلم يورد هنا مثل هذا المعنى، 
 فقال بعضهم )١())يا إخوان القردة هل أخزاكم اهللا(( :وقف عند بعض حصونهم وقالظة األحزاب إلى قري

  .إنما عرفوا ذلك منكم: لبعض

  أيكم، استفتح فالناتاحة هي الحكم، والفاتح هو الحاكم، والفتاح هو الحفالفتح هنا يكون بمعنى الحكم والفُ

 على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد هللا رب هللا، واهللا أعلم، وصلى ا وهو الحكم،طلب الفتح

  ..العالمين

                                                
   / ٤ج (وسیرة ابن ھشام ) ٩٨ص  /٢ج( تاریخ الطبري  - 1

 ).١٩٣ص 
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 )٣٠(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

قَالُواْ آمنَّا وِإذَا خَالَ بعضهم ِإلَى وِإذَا لَقُواْ الَِّذين آمنُواْ { : في تفسير قوله- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
  .خاصة إليكم ولكنه ،اهللا رسول اًمحمد صاحبكم أن أي" :اآلية ]سورة البقرة) ٧٦([ }بعٍض

 ،منهم فكان عليهم به تستفتحون كنتم قد فإنكم بهذا العرب تحدثوا ال :وإذا خال بعضهم إلى بعض قالوا
الَِّذين آمنُواْ قَالُواْ آمنَّا وِإذَا خَالَ بعضهم ِإلَى بعٍض قَالُواْ َأتُحدثُونَهم ِبما فَتَح اللّه علَيكُم وِإذَا لَقُواْ { :اهللا فأنزل

كُمبر وكُم ِبِه ِعندآجحعليكم الميثاق له أخذ قد أنه علمتم وقد ،نبي بأنه تقرون أي ]سورة البقرة) ٧٦([ }ِلي 

  .به تقروا وال اجحدوه ،كتابنا في ونجد ننتظر كنا الذي النبي أنه يخبرهم هوو ،باتباعه

 الحسن قال و،]سورة البقرة) ٧٧([ }َأوالَ يعلَمون َأن اللّه يعلَم ما يِسرون وما يعِلنُون{ :تعالى اهللا يقول

 ال :بعضهم قال بعض إلى بعضهم خال وإذا آمنا :قالوا آمنوا الذين لقوا إذا كانوا اليهود هؤالء :البصري
  .فيخصموكم ربكم عند به ليحاجوكم كتابكم في مما عليكم اهللا فتح بما محمد أصحاب تحدثوا

 كفرهم من أسروا ما يعني :العالية أبو قال }َأوالَ يعلَمون َأن اللّه يعلَم ما يِسرون وما يعِلنُون{ :تعالى وقوله

  .قتادة قال وكذا ،عندهم مكتوباً يجدونه وهم به وتكذيبهم -صلى اهللا عليه وسلم- بمحمد

صلى - محمد أصحاب عن تولوا إذا كانوا أنهم أسروا ما كان :قال }َأن اللّه يعلَم ما يِسرون{: الحسن وقال
 -لى اهللا عليه وسلمص- محمد أصحاب منهم أحد يخبر أن تناهوا بعض إلى بعضهم وخال -اهللا عليه وسلم

 كتابهم في بما -صلى اهللا عليه وسلم- محمد أصحاب يحاجهم أن خشية ؛كتابهم في مما عليهم اهللا فتح بما

  .ربهم عند

}ِلنُونعا يموالربيع العالية أبو قال كذا ،آمنا :-صلى اهللا عليه وسلم- محمد ألصحاب قالوا حين يعني }و 

  ".وقتادة

  :أما بعد، الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، يمبسم اهللا الرحمن الرح

وِإذَا لَقُواْ الَِّذين آمنُواْ قَالُواْ آمنَّا وِإذَا خَالَ بعضهم ِإلَى بعٍض قَالُواْ َأتُحدثُونَهم { فقد سبق الكالم على هذه اآلية
  .]سورة البقرة) ٧٦([ }د ربكُمِبما فَتَح اللّه علَيكُم ِليحآجوكُم ِبِه ِعن

يشمل  ]سورة البقرة) ٧٧([ }َأوالَ يعلَمون َأن اللّه يعلَم ما يِسرون وما يعِلنُون{ :-تبارك وتعالى-المراد بقوله و
ذب ، وأنها حق، وكذلك ما يعلنونه من الك-صلى اهللا عليه وسلم-ما يكتمونه ويسرونه من نبوة محمد هذا 
  .ي يجدونها في كتابهمت والتحريف والتغيير في أوصافه ال-عليه الصالة والسالم-عليه 

آمنا، وإذا خال بعضهم : كذلك أيضاً يعلم ما يسرون وما يعلنون فيما يتظاهرون به أمام المسلمين من قولهم
 فاآلية تتحدث عن قولهم ،حوالهذه األاهللا يعلم هذه المقاالت وف، ؟إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح اهللا عليكم

َأوالَ يعلَمون َأن اللّه يعلَم ما { :بقولهثم عقبها  -]سورة البقرة) ٧٦([ }وِإذَا لَقُواْ الَِّذين آمنُواْ قَالُواْ آمنَّا{- هذا
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ِلنُونعا يمو ونِسريبين  -عز وجل-نية فاهللا ذكر حالهم في السر وحالهم في العال  حيث]سورة البقرة) ٧٧([} ي
  .مطلع على ذلك كلهأنه 

معلوم لكل أحد أن اهللا يعلم السر وتفيد العموم، ) ما(معلوم أن  }اللّه يعلَم ما يِسرون وما يعِلنُون َأن{: وقوله
يعلم ما :  فيقال،حينما تكون تعقيباً على مثل هذا فإنها تربط به عادةولكن اآلية والعالنية في كل األمور، 

من  بعض، وى في أحوالهم المختلفة أمامكم وإذا خال بعضهم إلوما يعلنون مما يظهرونه ويبطنونهيسرون 
 بهذا،  يمكن أن تفسر اآليةوإنما المقصود أنه،  كل شيء يعلم-عز وجل-أن اهللا  ينكرقال بذلك ال يعني أنه 

فهذا معنىً  صحيح، ولكن جرت ون في كل شيء، ا يعلنأوال يعلمون أن اهللا يعلم ما يسرون وم: يقالوإال ف
 هي عبارة  التي يذكرها المفسرونالعادة في التفسير أن مثل ذلك يكون مرتبطاً بما قبله، ولهذا تجد العبارات

 أن يفسر اآليات أي واحد من المفسرين يستطيع بكل سهولةفعن محاوالت لربط هذه الخاتمة بما قبلها، وإال 
لعموم، واهللا عليم تفيد ا) ما (]سورة البقرة) ٧٧([ }الَ يعلَمون َأن اللّه يعلَم ما يِسرون وما يعِلنُونَأو{ :فيقول

 في قوله مثالً يقولالعموم، ف  في التفسير وقائله ال ينكراً تجده مطردبالسر والعالنية، وانتهى، لكن هذا الربط
سورة ) ٣٨([ }قَةُ فَاقْطَعواْ َأيِديهما جزاء ِبما كَسبا نَكَاالً من اللِّه واللّه عِزيز حِكيموالساِرقُ والساِر{ :تعالى

 ذاته وال يغالب وال تطاق  فيتبارك وتعالى عزيز، وهذا مع أن اهللا  فحكم بالقطععز: يقول ]المائدة
  .الخ..سطوته

، وهذا ؟ المراد، لماذا يقولون هذاتدركأ  كثيراً فإذا رأيتهاهذه قضية تجدها في التفسيرن أفالمقصود 
، يظن اإلنسان أنها من قبيل التخصيصف قد تشكل في بعض المواضع لمسألةاذه ه ألناالستطراد إنما ذكرناه؛ 

  .فأردنا أن نبين أنهم إنما يقصدون هذا الملحظ

فَويٌل لِّلَِّذين يكْتُبون الِْكتَاب ِبَأيِديِهم ثُم *  َأماِني وِإن هم ِإالَّ يظُنُّونوِمنْهم ُأميون الَ يعلَمون الِْكتَاب ِإالَّ{"
كِْسبا يمم مٌل لَّهيوو ِديِهمتْ َأيا كَتَبمم مٌل لَّهيناً قَِليالً فَوواْ ِبِه ثَمشْتَرِعنِد اللِّه ِلي ذَا ِمنه قُولُوني٧٨([ }ون-

  .]سورة البقرة) ٧٩

 ال الذي الرجل وهو أمي جمع واألميون ،مجاهد قاله ،الكتاب أهل ومن :أي }وِمنْهم ُأميون{: تعالى يقول
  ".واحد وغير النخعي وإبراهيم وقتادة والربيع العالية أبو هقال ،الكتابة يحسن

 ومنهم طائفة أمية، واألمي أي ،من اليهود قوم أميونويعني  }ونوِمنْهم ُأمي{ : فيقولمخازيهم اهللا تعالى يذكر

قائل ذلك يريد و أو إلى األمة األمية التي هي باقية على أصل والدتها، إنه منسوب إلى األم،: بعضهم يقول
ة، يعرف الكتابمنسوب إلى األم، فهو باق على حالته األولى ال :  منسوب إلى األمة األمية، ولك أن تقولأنه

 في كثير من العبارات التي يفسر بها األمي همومن ال يعرف الكتابة فإنه ال يعرف القراءة، ولذلك تجد
هو الذي ال يعرف الكتابة وال : هو الذي ال يعرف الكتابة، ويقتصرون على هذا، ومنهم من يقول: يقولون

  .رف القراءة على كل حال، فالذي ال يعرف الكتابة ال يع في هذاالقراءة، وال إشكال

كأنهم نسبوا إليه لنزوله عليهم، وهذا متكلف وبعيد إلى أم الكتاب الذي عندهم ونه نسبة إ :ومنهم من يقول
  .جداً
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المقصود أن األمي هو الذي ال يعرف الكتابة وال القراءة، كأنه قد بقي على أصل والدته، فاإلنسان إذا خرج 
واللّه َأخْرجكُم من بطُوِن ُأمهاِتكُم الَ { :بة وال شيئاً، واهللا يقولمن بطن أمه فإنه ال يعرف القراءة وال الكتا

  .]سورة النحل) ٧٨([ }تَعلَمون شَيًئا

 أبو هقال ،الكتابة يحسن ال الذي الرجل وهو أمي جمع واألميون: -رحمه اهللا-بن كثير اوهنا يقول الحافظ 

) ٧٨([} الَ يعلَمون الِْكتَاب{ :تعالى قوله في ظاهر وهو ،واحد وغير النخعي وإبراهيم وقتادة والربيع العالية

  .، فنفى عنهم العلمفيه ما يدرون ال أي ]سورة البقرة

وما { :تعالى قال كما الكتابة يحسن يكن لم ألنه ؛أمي أنه: -صلى اهللا عليه وسلم- النبي صفات في ولهذا"
 عليه- وقال ،]سورة العنكبوت) ٤٨([ } ولَا تَخُطُّه ِبيِميِنك ِإذًا لَّارتَاب الْمبِطلُونكُنتَ تَتْلُو ِمن قَبِلِه ِمن ِكتَاٍب

 في نفتقر ال أي ،الحديث )١())وهكذا وهكذا هكذا الشهر نحسب وال نكتب ال أمية أمة إنا(( :-السالم الصالة

 }هو الَِّذي بعثَ ِفي الُْأميين رسولًا منْهم{ :-تبارك وتعالى- وقال، حساب وال كتاب إلى ومواقيتها عباداتنا

  .]سورة الجمعة) ٢([

 }ِإالَّ َأماِني{ :تعالى قوله في -مارضي اهللا عنه- عباس ابن عن الضحاك قال }ِإالَّ َأماِني{ :تعالى وقوله

 اهللا وصفهم الذين األميين إن: مجاهد قال، يتمنونها أمانيإال : ، وقيلكذباً بأفواههم يقولون قوالً إال :يقول

 الكذب يتخرصون ولكنهم ،شيئاً موسى على تعالى اهللا أنزله الذي الكتاب من يفقهون ال أنهم تعالى

  .وتخرصه الكذب تخلق هو الموضع هذا في والتمني ،وزوراً كذباً األباطيل ويتخرصون

 باهللا يظنون: والربيع العالية وأبو قتادة وقال ،يكذبون ]البقرةسورة ) ٧٨([} وِإن هم ِإالَّ يظُنُّون{: وقال مجاهد

  ".الحق بغير الظنون

وعليه أحد األقوال ألمنية القراءة، وهذا معروف والمراد با-بتشديد الياء-ة األماني يمكن أن يكون جمع أمني 
 ن رسوٍل ولَا نَِبي ِإلَّا ِإذَا تَمنَّى َألْقَىوما َأرسلْنَا ِمن قَبِلك ِم{ :-تبارك وتعالى-المشهورة في تفسير قوله 

  .ألقوال المشهورة في تفسير اآليةا في قراءته، هذا أحد  ألقى يعني]سورة الحـج) ٥٢([ }الشَّيطَان ِفي ُأمِنيِتِه

قي بعض يل أثناء القراءةالشيطان ، ف ذلك فسمعه الكفار فحصل لهم اشتباه والتباس بما سمعواجرى: يقولون
  .ينون فيكون ذلك سبباً لبلبلة تحصل عند المفت-عز وجل-الشيء الذي ليس من كتاب اهللا 

ر هدايتهم فهو يجنح بعيداً ، فاهللا ال يقد هداية قومه فقد يبعد في األمنية تمنى أي}ِإلَّا ِإذَا تَمنَّى{ : في اآليةقيل
  .ء أنهم لن يؤمنوا لهؤال-تبارك وتعالى-في أمانيه فال تكون كما قدر اهللا 

رضـي  -ة بمعنى قراءة، ومنه قول كعب بن مالك ، يمكن أن يكون جمع أمنيإال أماني: فالمقصود أن قوله هنا  
  :-رضي اهللا عنه- يمدح عثمان بن عفان -اهللا عنه

  تمنـــى كتـــاب اهللا أول ليلـــه
  

ــادر     ــن المق ــتم م ــصادفه ح   ف
  

  : وقول حسان بن ثابت يمدح عثمان أيضاً

                                     
: ومسلم فـي كتـاب  ) ٦٧٥ص  / ٢ج ) (١٨١٤(ال نكتب وال نحسب (  باب قول النبي صلى اهللا عليه وسلم      -الصوم  : أخرجه البخاري في كتاب    - 1

 / ٢ج) (١٠٨٠(ية الهالل والفطر لرؤية الهالل وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثالثين يوماً               وجوب صوم رمضان لرؤ   :  باب -الصيام  

 ).٧٥٩ص 
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ــى كتــ  ــه تمن ــر ليل   اب اهللا آخ
  

  تمني داود الزبـور علـى رسـل         
  

  .تمنى كتاب اهللا بمعنى قرأ كتاب اهللا أول الليل، أو قرأ كتاب اهللا آخر ليله أو آخر ليلة

  . قراءة داود الزبور أيتمني داود

  .على رسل يعني على مهل

 العلم بالكتاب، فالعلم بالكتاب القراءة هي لون من ألن ؛ يكون االستثناء متصالً)إال أماني(فعلى هذا القول 
 وال ن به يعملو أنهم ال يعلمون الكتاب إال قراءة لكن ال، وتفسير اآليةمعرفة األحكامبقراءته وبفهم معانيه و

وهذا اختيار الحافظ ابن وإنما يعرفونه قراءة فقط فهم جهلة، وال يعرفون معانيه وال يتفهمونه يعرفون أحكامه 
  .هذه األمةعامة واقع عند النوع من الجهل  وهذا ،تفسير اآلية، وقال به جماعة  في-رحمه اهللا-القيم 

 وهم -صلى اهللا عليه وسلم-وإذا كان هؤالء قد لحقهم الذم وكتابهم ليس كالقرآن، ونبيهم ليس كالنبي محمد 
أعظم من العتب أمة ليست بمثابة هذه األمة في الشرف والفضل فالعتب الذي يلحق هذه األمة لجهلها بكتابها 

الذي لحق بني إسرائيل، فمن الرزايا أن يموت اإلنسان وهو ال يعرف معاني القرآن، ولم يقرأ كتاباً في 
  .وي على ما ال يقادر قدره من المعاني والهداياتتيحوهو أعظم كتاب تفسيره، 

 فك بعض األلفاظ التي  ما ربما وما فهم كثيراً منه، بل كتاب اهللايموت اإلنسان وما قرأإن من الغبن أن 
عظم غبن يمكن أن يقع لإلنسان بعد ، هذا أفي الصالة وفي خارج الصالةصباح مساء ها ؤويقريسمعها 

 عليه في هذا الكتاب -عز وجل-، ومن أعظم ما يوفق إليه اإلنسان أن يفتح اهللا حرمان الهداية إلى اإلسالم

 في القراءة اً يجعل له وردبحيثاً منه في يومه وليلته فيشتغل به قراءة وتفهماً وتدبراً ويجعل لنفسه نصيب
 والناس ،وتفهم معانيه، وإذا فتح عليه في هذا رأى من العجائب والغرائب من ألوان الهدايات ما ال يقادر قدره

  بينهم غاية التفاوت في مثل هذه األمور -عز وجل- اهللا  فاوتقد

ــانص   ــائص وق ــل غ ــا ك   وم
  

ــالآللئ     ــدر وبـ ــر بالـ   يظفـ
  

    

ــه    ــام من ــذ األفه ــن تأخ   ولك
  

ــوم    ــرائح والفه ــدر الق ــى ق   عل
  

سورة ) ٧٨([ }الَ يعلَمون الِْكتَاب ِإالَّ َأماِني{ : في تفسير اآلية وهو المشهور وهو قول الجمهوروالقول اآلخر

 وقوعه جداً، هي أن يود اإلنسان ويطلب ما ال يمكن وقوعه أو ما يبعد ةاألمني، وةاألماني جمع أمني، ]البقرة
  :مثاله

ــاًً  ــود يوم ــشباب يع ــت ال   أال لي
  

ــشيب     ــل الم ــا فع ــأخبره بم   .ف
  

األماني كون في الشيء بعيد المنال، وت يكون في الشيء قريب المنال، واألماني -كما سبق–فالرجاء والطمع 
  .-بالتخفيف– على هذا االعتبار جمع أمنية

 تمنوا منقطعاً؛ ألن األماني ليست من الكتاب، فهميكون  } ِإالَّ َأماِنيالَ يعلَمون الِْكتَاب{ :واالستثناء في قوله
سورة ) ١٨([ }نَحن َأبنَاء اللِّه وَأِحباُؤه{ : وقالوا،]سورة البقرة) ٨٠([ }لَن تَمسنَا النَّار ِإالَّ َأياماً معدودةً{ :فقالوا

فهم هذه حالهم  ،]سورة البقرة) ١١١([ }لْجنَّةَ ِإالَّ من كَان هوداً َأو نَصارىلَن يدخَُل ا{ : وتمنوا فقالوا،]المائدة
  .وهذا شأنهم
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تجد فيها قرينة ترجح أحد هذين  فإنك} وِمنْهم ُأميون الَ يعلَمون الِْكتَاب ِإالَّ َأماِني{ : قوله تعالىولو نظرت إلى
كيف يكون فإال قراءة : لو قلناف فاألمي هو الذي ال يقرأ، }وِمنْهم ُأميون{: قالي أنه ذه القرينة هوه االحتمالين

فإذا فسرت قوله ؟ما يعلم الكتاب إال قراءة وهو اأمي: }اِني؛ إذ كأنك ناقضت نفسكبمعنى إال قراءة ف} ِإالَّ َأم
عامة ب، وهذا الذي حدا هم المعنىدون فال يعلمون الكتاب إال قراءة : ن، ثم تقولوءإنهم ال يقر: تقولكيف 

 ال تستند إلى شيء يمكن أن يوثق  فارغةًيمعنى أنهم يتمنون أماِن وهو أن الالمفسرين إلى ترجيح القول اآلخر

  . وإنما هم يتخرصون-عز وجل-ليس عندهم عهد من اهللا  فبه،

يتخرصون أي  وما هم إال يظنونوالمعنى نافية، ) إن( ]سورة البقرة) ٧٨([ }وِإن هم ِإالَّ يظُنُّون{: قوله تعالى
  .تخرصاً فهم جهلة

 ويطلق -وليس هذا المراد هنا قطعاً-، فالظن يطلق على العلم المرجوحالطرف والظن هنا المقصود به 
  .كون القضية فيها احتمال، فالطرف الراجح منها هو الظنتحينما  وذلك ويراد به طرف الرجحان

 يسمونها عندنا ظاهر،  مثالًنسبة عشرة بالمائةب يعني يظن القضية ، ظن أيضاًقال لهوالطرف المرجوح ي
  وعندنا مؤول وعندنا شك

ــل  ــك محتم ــن وش ــم وظ   ووه
  

  لــراجح أو ضــده أو مــا اعتــدل  
  

مونه في األصول في ي يس، وضده هو الطرف المرجوح الذفالشك هو ما اعتدل، والظن هو الطرف الراجح
 أي يعني الطرف المرجوح، }وِإن هم ِإالَّ يظُنُّون{: قولهفوالوسط هو الشك، ، )هر والمؤولالظا(أنواع الداللة 

ِإن يتَِّبعون ِإلَّا { : في القرآن فقال تعالى الظن المذموم الذي ذم اهللا أتباعه هوأوهام وتخرصات، وهذاأنها 
ى الَْأنفُسوا تَهمو { :ل تعالى وقا،]سورة النجم) ٢٣([ }الظَّنظُنُّونِإلَّا ي مه ِعلٍْم ِإن ِمن م ِبذَِلكا لَهم٢٤([ }و (

فهذا ، ]سورة الجاثية) ٣٢([ }ِإن نَّظُن ِإلَّا ظَنا وما نَحن ِبمستَيِقِنين{ : إنهم يقولون: وقال عنهم،]سورة الجاثية
  .رف الراجحدائماً يأتي على سبيل الذم وليس المقصود به الطاألسلوب 

 فهذا ليس من  قد ال يكون الدليل فيها قطعياً فالمعنى أنههي من باب الظنالتي مسائل الفقه   بعضوأما ما في
الذي ورد في  الذم فهؤالء مخطئون،ف لظنون هذا من اتباع التخرص وا إن: يقولونالذينفالمذموم في شيء، 

ت الظن مذموماً فهذا المراد به، أما الظن الراجح اتباعه إذا رأيفالقرآن إنما هو التباع األوهام والتخرصات، 
  .واهللا أعلم، والحمد هللا رب العالمينمطلوب، فهو 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  )٣١(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  

  . وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين

بون الِْكتَاب ِبَأيِديِهم ثُم يقُولُون هذَا فَويٌل لِّلَِّذين يكْتُ{ : في تفسير قوله تعالى-رحمه اهللا تعالى-قال المفسر 
  .اآلية ]سورة البقرة) ٧٩([ }ِمن ِعنِد اللِّه

  .بالباطل الناس أموال وأكل اهللا، على والكذب بالزور الضالل إلى الدعاة وهم اليهود من آخر صنف هؤالء"

   ".اللغة في مشهورة كلمة وهي والدمار، الهالك: والويل

  .بعدوالحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، ،  الرحمن الرحيمبسم اهللا

وِمنْهم ُأميون الَ يعلَمون الِْكتَاب ِإالَّ َأماِني وِإن هم ِإالَّ { :قال تعالى ف،جهلتهم وعوامهم -تبارك وتعالى- ذكر
ظُنُّون{:  سبحانهقالف ، ثم ذكر هؤالء المحرفين]سورة البقرة) ٧٨([ }يالِْكتَاب ونكْتُبي ٌل لِّلَِّذينيسورة ) ٧٩([ }فَو

، -عز وجل-هذا التحريف كان يقع عادة من علمائهم ومن أحبارهم الذين استحفظوا كتاب اهللا و ،]البقرة
  .}فَويٌل لِّلَِّذين يكْتُبون الِْكتَاب{ بالويل،  اهللافتوعدهم

 يفسرها  هذه اللفظة التي تتكرر كثيراً،وهي كلمة مشهورة في لغة العربوالدمار، والويل الهالك : يقول
  .واد في جهنم، وعلى كل حال هي كلمة للوعيدها  بأنالعلماء في كثير من األحيان

ن إفي آخرها، وإن الالم زيدت : من أهل العلم من يقول، فوربما كان أصلها بمعنى الحزن، أو نحو ذلك
يدت عليها الالم، وصارت تستعمل للوعيد أو بمعنى الهالك والدمار، فإذا توعدت  أي حزن، ثم ز)يو(أصلها 

  .ويل لك، واهللا تعالى أعلم: إنساناً قلت له

على كل حال يمكن أن تكون بمعنى الوعيد عموماً ويمكن أن تكون بمعنى أنها واد ووبعضهم يقول غير هذا، 
  .شيء في تحديد هذا المعنى فيما أعلم - وسلمصلى اهللا عليه- مع أنه ال يصح عن النبي ،في جهنم

 معشر يا": قال أنه -رضي اهللا عنهما- عباس ابن عن اهللا عبد بن اهللا عبيد أخبرني: الزهري وقال"

 ونهءتقر اهللا أخبار أحدث نبيه على هأنزل الذي  اهللاوكتاب شيء، عن الكتاب أهل تسألون كيف المسلمين،

  ".شبي لم ضاغ

  الياءفتح ببيِشأما  لم يداخله غيره من التحريف والتبديل،  أوخلط بغيرهلم ييعني  ضم الياءب :شبلم ي :قوله

  :، كما قال القائللم يحرف وخلط بغيرهي لم شب بمعنى ي لم، لكنها هنايعني يكبر ويهرمف

  تلك المكارم ال قعبـان مـن لـبن        
  

  شــيبت بمــاء فاســتحكمن أبــواال  
  

  :وقال اآلخر

  م مـن مـاء محنيـة      شيبت بذي بش  
  

  صاف بأبطح أضحى وهو مـشمول       
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يشب يعني يهرم، وذلك ال يقال للكتاب، وإنما يقال لمن من ، وصافيالخالص ال :محض الوالشوب الخلط، ف
  .شأنه أن يدركه الشيب

 يديهمبأ وكتبوا وغيروه، اهللا كتاب بدلوا قد الكتاب أهل أن تعالى اهللا حدثكم وقد ؟يشب لم ضاغ ونهءتقر"

 وال مساءلتهم؟ عن العلم من جاءكم ما ينهاكم أفال ؛قليالً ثمنًا به ليشتروا اهللا عند من هو: وقالوا الكتاب،

  ".]البخاري رواه[ )١("ليكمع أنزل الذي عن سألكم قط أحدا منهم رأينا ما واهللا

 ورواية اإلسرائيليات، ملقي عنهن األخذ عن بني إسرائيل والتمعن ابن عباس مهم جداً؛ ألنه ينهى  هذا األثر
رضي اهللا تعالى -فإنه ينبغي أن يكون الموقف من هذه اإلسرائيليات واضحاً محدداً، مع أن ابن عباس ولذلك 

بة،  تارة بنسبته إليهم، وتارة من غير نس، كان يأخذ من كتب أهل الكتاب وينقل ذلك في التفسير-ماعنه
ا تَغْرب ِفي عيٍن وجده{ :-تبارك وتعالى-أو مع معاوية في قوله  مع مروان وتعرفون خبره حينما اختلف

قال لهم كعب ف،  فكتب إلى كعب األحبار-أو حامية فيها قراءتان متواترتان- ]سورة الكهف) ٨٦([ }حِمَئٍة
  .ط وطينفي ثَأنهم يجدونها في التوراة أنها تغرب إ :األحبار

د الكالم على الروايات اإلسرائيلية، وهو من اآلثار المهمة التي يستدل على كل حال هذا األثر يحتاج إليه عن
  .بها على ضرورة تخليص التفسير من هذه الروايات اإلسرائيلية

وايات اإلسرائيلية حديثاً يتحدث عن الرس بين حين وآخر في هذا الكتاب -رحمه اهللا-والحافظ ابن كثير 
 في ، وهذا، وأنها أخبار ال تثبتإلى هذه األقوال من جهة االعتمادلتفت  ال ييبين أنهيلفت النظر إليها، وخاصاً 

أكثر من موضع في هذا الكتاب سيتحدث عنها بخصوصها، وعلى كل حال تحدث عنها كثيرون، ومن أحسن 
ن  عند مأحمد شاكر في مقدمته لعمدة التفسير، وكان أهم ما ذكره مما ال يكاد يوجد: من تحدث عنها الشيخ

أنها مما يفسر به القرآن، وإنما ذكروها من باب  ن عنها، أن السلف حينما نقلوها لم ينقلوها علىيتحدثو
بها، وهذه قضية  فيذكرونها لالستئناس ال أنهم يفسرون القرآن )٢())وحدثوا عن بني إسرائيل وال حرج((

، ال يفسر ؟تة أو غير صحيحةمهمة، فالقرآن ال يفسر بهذه األشياء التي ال ندري ما حالها هل هي صحيحة ثاب
، ولو -عز وجل- أبهمها اهللا ،في أمور ال حاجة إليهاالقرآن بهذا، ولكن تذكر من باب االستئناس مع أنها 

  .كان فيها فائدة لبينها

  ".بحذافيرها الدنيا: القليل الثمن: البصري الحسن أبي بن الحسن وقال"

 ها من كانت الدنيا تعدل عند اهللا جناح بعوضة ما سقى كافراًلو((: -قوله عليه الصالة والسالمويدل على ذلك 

  .)٣())شربة ماء

تَجعلُونَه { :-عز وجل- هلوق هو ك]سورة البقرة) ٧٩([ }فَويٌل لِّلَِّذين يكْتُبون الِْكتَاب ِبَأيِديِهم{ :وقوله تعالى
هذا فكتابة محرفة،   يكتبونهيكتبونه بأيديهم أيومعنى  ]ألنعامسورة ا) ٩١([ }بدونَها وتُخْفُون كَِثيراقَراِطيس تُ

                                                
 ).٩٥٣ص  / ٢ج ) (٢٥٣٩(ال يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها :   باب-الشهادات :  أخرجه البخاري في كتاب- 1

 ).١٢٧٥ص  / ٣ج ) (٣٢٧٤(ما ذكر عن بني إسرائيل :  باب-األنبياء :  أخرجه البخاري في كتاب- 2

وصححه األلباني في صحيح ) ٥٦٠ص  / ٤ج ) (٢٣٢٠(ما جاء في هوان الدنيا على اهللا عز وجل :  باب-الزهد : أخرجه الترمذي في كتاب - 3
  ).٥٢٩٢(الجامع برقم 
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هذا ال إشكال فيه، وإال كيف يتداول الناس الكتاب إال ؛ إذ ال أنهم ينسخون منه نسخاً صحيحة معنى يكتبونه
  .بهذا، لكن المقصود هنا يكتبون الكتاب على غير وجهه

مثل هذا األسلوب كما سبق التنبيه عليه ويسجل عليهم الجريمة، لهذا ، ]سورة البقرة) ٧٩([ }ِبَأيِديِهم{ :وقوله
 }يقُولُون ِبَأفْواِهِهم{ : وهذا كقوله تعالىفهو يسجل عليهم جريمتهم وأنها صادرة منهم، مراراً أنه يأتي للتأكيد

 هكذا حينما يقوليد، وإنما يتكلم اإلنسان بفيه، والومعلوم أن الكتابة ال تكون إال ب ،]سورة آل عمران) ١٦٧([

والطائر إنما يطير بجناحيه، وأشباه ذلك، وإن كان لكثير  ]سورة األنعام) ٣٨([ } طَاِئٍر يِطير ِبجنَاحيِهوالَ{ :تعالى
إن ذلك ليسجل : منها في موضعه توجيهات أخرى، ولكنها ال تخرج عما ذكرت من حيث األصل، يعني يقال

  :  يقول}والَ طَاِئٍر يِطير ِبجنَاحيِه{: ثم يذكر معه معنى آخر، في مثل قوله مثالًهذا للتأكيد، : عليهم هذا أو يقال

السرعة واإلسراع  وليس المراد بذلك مجرد اإلسراع؛ ألن العرب تكني عن المراد بذلك الحقيقة لينبه على أن
جناحيه، طائر حقيقي، طير بطائر ي: طار إليه، طاروا إليه زرافات ووحداناً، فهو يقول: بمثل هذا، تقول
  .، واهللا أعلمغير ذلكوبعضهم يقول 

 مما لهم فويل: أي ]سورة البقرة) ٧٩([ }فَويٌل لَّهم مما كَتَبتْ َأيِديِهم وويٌل لَّهم مما يكِْسبون{ :تعالى وقوله"

 ابن عن الضحاك قال كما السحت، من به أكلوا مما لهم وويل واالفتراء، والبهتان الكذب من بأيديهم كتبوا

   الكذب، ذلك من بأيديهم كتبوا الذي من عليهم فالعذاب: يقول }فَويٌل لَّهم{: -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس

}ونكِْسبا يمم مٌل لَّهيووغيرهم السفلة الناس به يأكلون مما: يقول ]سورة البقرة) ٧٩([ }و."  

تبون له غير ما يجدونه في  فإنهم يكاإذا جاءهم من يعطيهم الرش فإنهم كانوا ارشهم للهذا كما سبق في أخذ
 ومن دفع إليهم الرشوة وهو محق أخرجوا له الكتاب على وجهه  من أجل أن يوافقوا بغيته وهواه،الكتاب؛

  .وهكذا

خَذْتُم ِعند اللِّه عهدا فَلَن يخِْلفَ اللّه عهده َأم تَقُولُون علَى اللِّه وقَالُواْ لَن تَمسنَا النَّار ِإالَّ َأياماً معدودةً قُْل َأتَّ{"
ونلَما الَ تَعا تعالى يقول ]سورة البقرة) ٨٠([ }ملن أنهم من ألنفسهم وادعوه نقلوه فيما اليهود عن إخبار 

 }قُْل َأتَّخَذْتُم ِعند اللِّه عهدا{ : تعالىبقوله ذلك معليه اهللا فرد منها، ينجون ثم معدودة أياما إال النار تمسهم

 ولهذا ،كان وال جرى ما هذا ولكن، عهده يخِْلف ال فهو عهد وقع قد كان فإن بذلك؟: أي ]سورة البقرة) ٨٠([

  ".عليه واالفتراءبل تقولون على اهللا ما ال تعلمون من الكذب : أي، بل: بمعنى التي" أم"بـ أتى

طريقة في الرد معروفة، وذلك أن الحال ال يخلو بطريقة السبر والتقسيم العقليين من أحد أمرين ال ثالث هذه ال
 ثابت لهم، وإما أن يكون ذلك قالوه -عز وجل-من اهللا هذا القول الذي قالوه إما أن يكون بطريق عهد فلهما، 

ك من اهللا بعهد وإما أن يكون من قبيل إما أن يكون ذلفليس هناك طرف ثالث في القسمة، ومن عند أنفسهم، 
األوصاف  هذا أحد أمثلة التقسيم الصحيح وهو حصرواالختالق، هذا ما يسمى بالتقسيم، إما هذا وإما هذا، 

 قي طرف ثالث في القسمة أو طرف رابعال، ب: يث أن المعترض ال يقول لك بحالمحتملة وشرطه االستيعاب

نه بعهد فهذا غير موجود، فإن كان عندكم إأما : ذه األوصاف فتقول مثالًثم السبر هو أن تختبر هلم تذكره، 
تقولون  وتقولون على اهللا الكذب، فأنتم  ليس هناك شيء آخر وهي أنه ما دامبقيت الثانيةهد فأخرجوه، وع

  وهذه الطريقة موجودة في القرآن، وهي من طرق االستدالل الصحيح، وتذكر أيضاً،على اهللا ما ال تعلمون



 ٤

كما هو - إن ف-طرق استنباط العلة- في كتاب القياس في أصول الفقه عند الكالم على استخراج العلة
  .السبر والتقسيم العقليين وأشباه ذلك والمناسب:  من أشهر طرقها-معروف

ا  هذه تحتمل هذ"أم"، والكذب من تعلمون ال ما اهللا على تقولون بل: أي ،التي بمعنى بل" أم"أتى بـ: قوله
تخذتم عند اهللا عهداً بل تقولون على اهللا ما ال تعلمون، وتحتمل أن تكون أم هذه أ:  أي معنى بل،وهو، المعنى

 ما بعدها ليس  إذا قلنا بأنها بمعنى بل، فإن ذلك يعني القطع، بمعنى أن"أم"هي أم المعادلة، فعلى كل حال 
 قولون على اهللا ما ال تعلمون، وإذا قلنا بأنها معادلةبل تأي بل،  أو بمعنى بداخل فيما قبلها، وهي بمعنى لكن

   .؟وواقع منكم األمرين كائن أيفالمعنى 

 لن: قالوا اليهود ]سورة البقرة) ٨٠([ }وقَالُواْ لَن تَمسنَا النَّار ِإالَّ َأياماً معدودةً{ :عباس ابن عن العوفي وقال"

  ".العجل عبادتهم مدة هيو: هغير زاد ليلة، أربعين إال النار تمسنا

جاء عنهم و، المسلمينيعنون نعذب بهذا القدر، ثم تخلفوننا فيها، : يقولون أي أنهم: مدة عبادتهم العجل: قوله
لَن تَمسنَا {: أربعين، فقالوابوا المدة التي تقطع فيها النار فوجدوها أيضاً فيما نقل عنهم في هذه الكتب أنهم حس

 بمعنى مدة هذا االجتياز، وفي بعض تلك األشياء التي تنقل عنهم أنهم حسبوا الدنيا }َأياماً معدودةًالنَّار ِإالَّ 

معنى ذلك أنهم ونجلس في كل ألف عام يوماً واحداً، :  فقالوا،سبعة آالف سنة زعمواكما ا  عمرهفوجدوا أن
  . سبعة أياميجلسون

 معدودة قليلة ثم بعد ذلك اًأيامسنمكث فيها : أيهذا األسلوب يشعر بالتقليل،  }ِإالَّ َأياماً معدودةً{: وقولهم
  .نخرج منها

 خيبر فتحت لما": قال -رضي اهللا عنه- هريرة أبي عن: -رحمه اهللا- مردويه بن بكر أبو الحافظ وقال"

: - وسلمصلى اهللا عليه- اهللا رسول فقال سم، فيها شاة -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا لرسول أهديت

 ))أبوكم؟ من((: -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول لهم فقال ))هاهنا اليهود من كان من لي اجمعوا((

 عن صادقي أنتم هل((: لهم قال ثم وبِررت، صدقت: فقالوا ،))فالن أبوكم بل كذبتم،((: قال. فالن: قالوا

 لهم فقال ،أبينا في عرفته كما كذبنا عرفت كذبناك وإن القاسم، أبا يا نعم: قالوا ))عنه؟ سألتكم إن شيء

 لهم فقال ،فيها تخلفونا ثم يسيرا فيها نكون: فقالوا ))النار؟ أهل من((: -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول

صلى - اهللا رسول لهم قال ثم ،))أبدا فيها نخلفكم ال واهللا ،وائاخس((: -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول
 جعلتم هل((: قال ،القاسم أبا يا نعم: قالوا ))عنه؟ سألتكم إن شيء عن صادقي أنتم هل(( :-اهللا عليه وسلم

 نستريح أن كاذبا كنت إن أردنا: فقالوا ))ذلك؟ على حملكم فما((: قال ،نعم: فقالوا ،))سما؟ الشاة هذه في

  ".]بنحوه والنسائي والبخاري أحمد ورواه [)٤("يضرك لم نبيا كنت وإن منك،

بطريق يمكن  ]سورة البقرة) ٨٠([ }وقَالُواْ لَن تَمسنَا النَّار ِإالَّ َأياماً معدودةً{ :على كل حال مثل هذه اآلية
هي أن من عادة ا القاعدة التي  أن يذكر معه-يمكن أن يكون في أغلب المواضع في القرآنالذي -االستقراء 

 فما ذكر معه ،أن يبطله أو يذكر ما يدل على بطالنه، وإما أن يسكت عنهالقرآن أنه إذا ذكر قول القائلين فإما 

                                                
 ).١١٥٦ص  / ٣ج ) (٢٩٩٨ (؟إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم:   باب-ري في أبواب الجزية والموادعة  أخرجه البخا- 4



 ٥

 أنه فقد يفهم من ذلك، وما لم يذكر معه ما يدل على البطالن باطل ل على البطالن فإنه يؤخذ منه أنهما يد
  .صحيح

 فَعلُواْ فَاِحشَةً وِإذَا{ :مثالهقولهم ودعاواهم فيبطل الباطل ويسكت عن الصحيح، وتارة يذكر أمرين اثنين من 
واللّه { و،هذه دعوى} وجدنَا علَيها آباءنَا{ـف ]سورة األعراف) ٢٨([ }قَالُواْ وجدنَا علَيها آباءنَا واللّه َأمرنَا ِبها

:  لهم يقلملو }فَحشَاءقُْل ِإن اللّه الَ يْأمر ِبالْ{ :، قال تعالىبواحدة وسكت عن األخرى فرد عليهم }َأمرنَا ِبها

  .هم على الفواحشءافعالً وجدوا آبهم  و فدل على صحته،ءكم على ذلك تجدوا آبامل

ثَلَاثَةٌ {  لما ذكر قيلهم أنهم-عز وجل-عددهم، فإن اهللا في الحديث عن  قصة أصحاب الكهف  هذامثلو
هكَلْب مهاِدسةٌ سسخَم قُولُونيو مهكَلْب مهاِبعرِب{:  قال}ما ِبالْغَيمجفدل على أنه ليس ،]سورة الكهف) ٢٢([ }ر 

، ما ذكر ما يدل على بطالنه، ]سورة الكهف) ٢٢([ }ويقُولُون سبعةٌ وثَاِمنُهم كَلْبهم{ هذا هو العدد، ولما ذكر
  . وثامنهم كلبهمهم كان سبعة أن عدد-رحمه اهللاومنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية -فاستنتج منه بعض أهل العلم 

اعدة بمعنى أنها غالبة، ولذلك ففي القواعد عموماً لها استثناءات ويكفي أن تكون قفهذا هو الغالب وإال : أقول
، ]سورة الكهف) ٢١([ }لَنَتَِّخذَن علَيِهم مسِجدا{ : أولئك الذين قالوا في سورة الكهف عن-تبارك وتعالى-قوله 

والمفسرون مختلفون في تحديد قائل هذه المقالة؟ هل هم أهل اإليمان، أو أن هؤالء لك بشيء، لم يعقب على ذ
ولذلك تجد الخرافيين من ؟ }لَنَتَِّخذَن علَيِهم مسِجدا{:  لما رأوهم أرادوا أن يقدسوهم فقالوا،من أهل اإلشراك

 ما ذكر ما يرد ذلك، فيجاب عنهم -عز وجل-اهللا : يقولون والقبوريين، والصوفية يحتجون بمثل هذه اآلية،
  .بية، وهذا من استثناءات القاعدةأوالً القواعد أغل: بأجوبة، يقال لهم

النصوص عندنا كثيرة في وأن شرع من قبلنا، ليس بشرع لنا إذا وجد في شرعنا ما يخالفه، : واألمر الثاني
  .اضح وصريحالتحذير من اتخاذ قبور األنبياء والصالحين مساجد، فهذا و

 فإن تعظيم القبور والبناء عليها ليس من عمل ن ذلك لم يكن من قول أهل اإليمان؛األقرب أفوعلى كل حال 
لعن ((: -صلى اهللا عليه وسلم-أهل اإليمان، وال يقر أحد عليه ال في هذه الشريعة وال قبلها، ولهذا قال النبي 

 ولو كان ذلك سائغاً في شريعتهم لما لحقهم اللعن بسببه )٥())داهللا اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساج
 وإنما ذلك يصدر من المشركين الذين يعظمون القبور ،فهو أمر غير جائز، وليس ذلك مختصاً بهذه الشريعة

  .-عز وجل-ويعبدونها من دون اهللا 

"}لَِئكفَُأو اطَتْ ِبِه خَِطيَئتُهَأحَئةً ويس بن كَسلَى مبونا خَاِلدِفيه مالنَّاِر ه ابحسورة البقرة) ٨١[ } َأص[  

 خطيئته، به وأحاطت سيئة عمل من أنه: األمر بل تشتهون، كما وال تمنيتم كما األمر ليس: تعالى يقول

  .النار أهل من فهذا سيئات لهاعمأ جميع بل حسنة، له توليس القيامة يوم وافى من وهو

 العمل من الصالحات وعملوا ورسوله باهللا أي آمنوا ]سورة البقرة) ٨٢[ }وعِملُواْ الصاِلحاِتوالَِّذين آمنُواْ {

  ".الجنة أهل من م فهللشريعة الموافق

                                                
 )٤٦٨ص  / ١ج ) (١٣٢٤( باب ما جاء في قبر النبي صلى اهللا عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي اهللا عنهم -الجنائز : البخاري في كتاب  أخرجه- 5

   )٥٢٩(النهى عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهى عن اتخاذ القبور مساجد :  باب-اضع الصالة  المساجد ومو:كتابومسلم في 

 ).٣٧٦ص  /١ج (



 ٦

بلَى من كَسب سيَئةً وَأحاطَتْ ِبِه { : قال-عز وجل-هذه اآلية فيها سؤال معروف عند العلماء وهو أن اهللا 
 فذكر أنهم أصحاب النار، ومعنى أصحاب ،]سورة البقرة) ٨١([} ِئك َأصحاب النَّاِر هم ِفيها خَاِلدونخَِطيَئتُه فَُأولَ

ال يقال ذلك إال لمن كان مالزماً للشيء، وأهل اإليمان ليسوا من أصحاب النار و، النار أي المالزمون لها
 وصفها بهذه ذه الخطيئة وإنماه يحددلم  }ِطيَئتُهوَأحاطَتْ ِبِه خَ{ :في قوله و،وإن عذبوا فيها بعض الوقت

 التي الخطيئةهذه فما المراد ب،  بسبب هذه الخطيئة وهي اإلحاطة بصاحبها، ثم إنه ذكر الخلودالصفة
  !؟ والمالزمة لهذه النارالخلودهذا استوجبت 

كانت سيئات وليس له  لنارالمالزمة لذا الذي استوجب هذه ه أعمالجميع الحافظ ابن كثير فسر ذلك بأن 
 اإليمان؛ ألن معنى ذلك أنه ليس من أهلوحسنة، وال شك أن من كان بهذه المثابة فقد أحاطت به خطيئته، 

 أهل اإليمان ليس منفدل ذلك على أن هذا اإلنسان  معروف،  في ذلكوحديث البطاقة اإليمان أعظم حسنة
   ولكن هل يدخل فيه غيره؟- أحاطت به خطيئته- نى، فال شك أن هذا داخل في هذا المعولم يعمل خيراً قط

 أن يقيد ذلك بنوع من الكبائر وهو  إالأبداًهذا في أصحاب الكبائر، وهذا غير صحيح : بعض أهل العلم يقول
؛ الشرك ب الخطيئة تفسر]سورة البقرة) ٨١([ }بلَى من كَسب سيَئةً وَأحاطَتْ ِبِه خَِطيَئتُه{ :، فقوله تعالىاإلشراك

  .ن الشرك هو الذي يحيط بهأل

 بالقوم الذين -صلى اهللا عليه وسلم-تكاثرت ذنوبه فإن ذلك كما مثله النبي هذا رجل : يقولوبعض أهل العلم 
  .نزلوا في مكان، فجعل هذا يأتي بعود، وهذا يأتي بعود وهذا يأتي بعود، حتى أوقدوا ناراً فأنضجوا ما معهم

عز -سر هذا بالشرك سواء كان ذلك مع حسنات عنده فذلك ال ينفعه كما قال اهللا على كل حال ينبغي أن يفو
 :-جل وعال– وكما قال ،]سورة الفرقان) ٢٣([ }وقَِدمنَا ِإلَى ما عِملُوا ِمن عمٍل فَجعلْنَاه هباء منثُورا{ :-وجل

}مكَر مالُهمَأع ِهمبواْ ِبركَفَر ثَُل الَِّذيناِصٍفمٍم عوِفي ي يحتْ ِبِه الرما قال وك، ]سورة إبراهيم) ١٨([ }اٍد اشْتَد
سورة ) ٣٩([ }والَِّذين كَفَروا َأعمالُهم كَسراٍب ِبِقيعٍة يحسبه الظَّمآن ماء حتَّى ِإذَا جاءه لَم يِجده شَيًئا{ :تعالى

  .-عز وجل-، والعلم عند اهللا ليس له حسنة إطالقاً: ى أن نقولإلال نحتاج معه بالتالي ، و]النــور

ين المخطئ وبين  الخطيئة، وبين وب الذنب، وبعض أهل العلم يفرق بين الخطأأصلهافي ومعنى الخطيئة 
: ر عمد، ويقولونأخطأ يخطئ، فهو مخطئ، وهذا خطأ يراد به الوقوع في المخالفة من غي: الخاطئ، فيقولون

ذلك لمن وقع في المخالفة عن قصد وخاطئ، : بل يقولونمخطئ، : وهذه خطيئته، وال يقولون فالن خاطئ
نَاِصيٍة { :وقال ، ما قال المخطئون،]سورة الجن) ١٥([ }وَأما الْقَاِسطُون فَكَانُوا ِلجهنَّم حطَبا{:  قال تعالىوعمد،

  .واهللا أعلم، هما بمعنى واحد: ، وبعضهم يقولمخطئة:  ما قال،]سورة العلق) ١٦([ }كَاِذبٍة خَاِطَئٍة

لَّيس ِبَأماِنيكُم وال َأماِني َأهِل الِْكتَاِب من يعمْل سوءا يجز ِبِه والَ يِجد لَه { :تعالى بقوله شبيه المقام وهذا"
ن الصاِلحاتَ ِمن ذَكٍَر َأو ُأنثَى وهو مْؤِمن فَُأولَِئك يدخُلُون الْجنَّةَ ومن يعمْل ِم *ِمن دوِن اللِّه وِليا والَ نَِصيرا

  ]سورة النساء) ١٢٤-١٢٣([ }والَ يظْلَمون نَِقيرا

  .شركه به أحاط: قال }وَأحاطَتْ ِبِه خَِطيَئتُه{: نوالحس وعطاء وائل وأبو -رضي اهللا عنه– هريرة أبووقال 

 من خطايا على يموت الذي: قال }وَأحاطَتْ ِبِه خَِطيَئتُه{: خُثَيم بن الربيع عن رزين أبي عن عمشاأل وقال

  ".نحوه رزين وأبي السدي وعن ،يتوب أن قبل
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 إال على ن في الناري مخلد وأصحاب الكبائر إذ ال يكون أصحاب الذنوب إشكال،ه كما سبق في القوللكن هذا
  .خوارج والمعتزلةمذهب ال

 }وَأحاطَتْ ِبِه خَِطيَئتُه{: أنس بن والربيع وقتادة عنهما رواية في والحسن ومجاهد العالية أبو وقال"

   ".أعلم واهللا المعنى، في متقاربة األقوال هذه وكل،  الكبيرةالموجبة

 وهذه اآلية خلود،ال ا ألنه ذكر معهاإلشراك؛ على كل حال هذه األقوال ينبغي أن تقيد بأن المقصود بالكبيرة
 لو بقينا مع  على اإلنسان أن يجمع بين النصوص؛ ألنهويجب ،مما يحتج به المعتزلة والخوارج على مذهبهم

 فيمكن أن يؤخذ من ظاهرها ما يمكن أن ينزل على هذه األقوال أو على بعضها، ولكن الشأن هذه اآلية فقط
 أن الموحدين ال صريحة الصحيحة تدل على فنجد أن النصوص ال،هو أن نجمع النصوص الواردة في الباب

حبة ، أو نه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمانإحتى  وأنهم يخرجون منها يخلدون في النار
، فإذا جمعت هذا وهذا اتضح لك المراد، فنحن ال ننظر إلى النصوص بنظر أعور كما )٦(خردل من إيمان

النصوص ثم يعملونها ويخرجون بقول مشوه، وأهل اإلرجاء يأخذون  يأخذون بعض  البدع حيثيفعل أهل
 من النار، مثل النصوص التي تدل على إخراج الموحدين- النصوص األخرى التي ينبغي أن تجمع مع هذا

 يأخذون هذه النصوص - وأشباه ذلك)٧(يبتغي بها وجه اهللاال إله إال اهللا : وأنه يحرم على النار من قال
  .ب اإلرجاءويخرجون بمذه

ولكنهم ال   أهل اإليمان يعذبون على ذنوبهم وجرائمهم، أن أهل التوحيد أوفإذا جمعت هذا وهذا تكون النتيجة
حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو توبة قبل الموت، أو  يخلدون في النار، وقد ال يحصل تعذيبهم بسبب

  .ب تفضالً وتكرماً ولطفه فيغفر لهم هذه الذنو-عز وجل-شفاعة أو برحمة اهللا 

 اهللا رسول أن - عنه تعالىرضي اهللا- مسعود بن اهللا عبد عن أحمد اإلمام رواه الذي الحديث هاهنا ويذكر"

  .)٨())يهلكنه حتى الرجل على يجتمعن فإنهن الذنوب، ومحقرات إياكم((: قال -صلى اهللا عليه وسلم-

 القوم، صنيع فحضر فالة، بأرض نزلوا قوم كمثل مثالً مله ضرب -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول وإن

 ما فأنضجوا نارا، وأججوا سوادا، جمعوا  حتى بالعود، يجيء والرجل ،بالعود فيجيء ينطلق الرجل فجعل

  ".)٩(فيها قذفوا

  . يعني الطعام:صنيع القوم

                                                
     اإليمان :مسلم في كتابصحيح و) ٢٦٩٥ص  / ٦ج ) (٦٩٧٥( }ِلما خَلَقْتُ ِبيدي{ :قول اهللا تعالى:  باب-التوحيد :  البخاري في كتاب صحيح- 6

 ).١٨٠ص  / ١ج ) (١٩٣( أهل الجنة منزلة فيها ىأدن:  باب-

المساجد ومواضع الصالة : ومسلم في كتاب) ٢٣٦٠ص  / ٥ج ) (٦٠٥٩(العمل الذي يبتغي به وجه اهللا :  باب-الرقاق : أخرجه البخاري في كتاب - 7
  ).٤٥٤ص  / ١ج ) (٣٣(الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر :  باب-
يحذف ويكتفى باإلحالة التالية ألنه  [).٢٦٨٧(وحسنه األلباني في صحيح الجامع ) ٢١٢ص  / ١٠ج (والطبراني ) ٤٠٢ص  / ١ج (حمد أخرجه أ - 8

 ]حديث واحد

  ).٢٦٨٧(وحسنه األلباني في صحيح الجامع برقم ) ٢١٢ص  / ١٠ج (والطبراني في الكبير ) ٤٠٢ص  / ١ج ( أخرجه أحمد  - 9
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لُواْ الصاِلحاِت ُأولَِئك والَِّذين آمنُواْ وعِم{ :-رضي اهللا عنهما- عباس ابن عن إسحاق بن محمدوروى 
ونا خَاِلدِفيه منَِّة هالْج ابحفلهم دينه من تركتم بما وعمل كفرتم بما آمن من أي  ]سورة البقرة) ٨٢([} َأص 

  ".له انقطاع الأبداً  أهله، على مقيم والشر بالخير الثواب أن يخبرهم ،فيها خالدين الجنة

}عنُواْ وآم الَِّذيناِتواِلحنَِّةِملُواْ الصالْج ابحَأص الجمع بين الخوف وبين الرجاء، بين الوعد هو  هذا } ُأولَِئك
  .وبين الوعيد على طريقة القرآن

"}ى وبِذي الْقُراناً وسِن ِإحياِلدِبالْوو ِإالَّ اللّه وندباِئيَل الَ تَعرِني ِإسِإذْ َأخَذْنَا ِميثَاقَ باِكيِن وسالْمى وتَامالْي
ونِرضعَأنتُم مو نكُمِإالَّ قَِليالً م تُملَّيتَو كَاةَ ثُمآتُواْ الزالَةَ وواْ الصَأِقيمناً وسقُولُواْ ِللنَّاِس حسورة ) ٨٣([ }و

 تولوا وأنهم ذلك، على اقهمميث هوأخذ وامراأل من به أمرهم بما إسرائيل بني -تبارك وتعالى- يذكّر ،]البقرة

 به يشركوا وال يعبدوه أنتعالى  فأمرهم ويذكرونه، يعرفونه وهم وعمدا قصدا وأعرضوا كله، ذلك عن

وما َأرسلْنَا ِمن قَبِلك ِمن رسوٍل ِإلَّا نُوِحي ِإلَيِه { :تعالى قال كما خلقهم ولذلك خلقه، جميع أمر وبهذا ،شيًئا
ولَقَد بعثْنَا ِفي كُلِّ ُأمٍة رسوالً َأِن اعبدواْ اللّه { :تعالى وقال ،]سورة األنبياء) ٢٥([} ه ِإلَّا َأنَا فَاعبدوِنَأنَّه لَا ِإلَ

 وحده يعبد أن تعالى اهللا حق وهو وأعظمها، الحقوق أعلى هو وهذا ]سورة النحل) ٣٦([ }واجتَِنبواْ الطَّاغُوتَ

  ".له شريك ال

 بنا ومر، ]سورة البقرة) ٨٣([ }وِإذْ َأخَذْنَا ِميثَاقَ بِني ِإسراِئيَل الَ تَعبدون ِإالَّ اللّه وِبالْواِلديِن ِإحساناً{: نا قاله
، ]رة البقرةسو) ٦٣([ }ورفَعنَا فَوقَكُم الطُّوروِإذْ َأخَذْنَا ِميثَاقَكُم { :أخذه عليهم في قوله أيضاً الميثاق الذي

  .]سورة البقرة) ٨٤([ }وِإذْ َأخَذْنَا ِميثَاقَكُم الَ تَسِفكُون ِدماءكُم{ :وسيأتي

وِإذْ َأخَذْنَا ِميثَاقَ بِني ِإسراِئيَل الَ { : مختص بما ذكر معه، وهنا}وِإذْ َأخَذْنَا ِميثَاقَكُم الَ تَسِفكُون ِدماءكُم{: فقوله
وِإذْ َأخَذْنَا ِميثَاقَكُم ورفَعنَا فَوقَكُم { :مفسرة لقوله هذه اآلية تكون  يمكن أن]سورة البقرة) ٨٣([ } اللّهتَعبدون ِإالَّ

ال يعبدوا إال اهللا وبالوالدين إحساناً إلى آخر ما ذكر، فيكون أن، أخذ ميثاقهم على ]سورة البقرة) ٦٣([ }الطُّور 

   وهذا هو اختيار كبير المفسرين ابن جرير الطبري -د سبق الكالم على هذاوق- أخذه هذا هو الميثاق الذي

وِإذْ { : يفسره قوله]ةسورة البقر) ٦٣([ }وِإذْ َأخَذْنَا ِميثَاقَكُم ورفَعنَا فَوقَكُم الطُّور{ : أن قوله وهو-رحمه اهللا-
 الذي هو  فيكون ذلك تفسيراً لهذا الميثاق]سورة البقرة) ٨٣([ } اللّهَأخَذْنَا ِميثَاقَ بِني ِإسراِئيَل الَ تَعبدون ِإالَّ

  . وحده ال شريك له وما ذكر معه من هذه األمور-عز وجل-عبادة اهللا 

 أنه ظالحي ]سورة البقرة) ٨٣([ }وِإذْ َأخَذْنَا ِميثَاقَ بِني ِإسراِئيَل الَ تَعبدون ِإالَّ اللّه{ :-تبارك وتعالى-في قوله و
 ال الخمسة، وهي ترفع بثبوت النون األفع فالفعل تعبدون من}ي ِإسراِئيَل الَ تَعبدونَأخَذْنَا ِميثَاقَ بِن{ :هناقال 

 وإنما هي نافية هذه ليست ناهية) ال( ذلك على أن  فدل بل مرفوعة مجزومةليست وهنا، هاذفبح وتجزم
 ذاه نافية فمعنى ذلك أن وما دامت ال تعبدوا،: يقولسنت ناهية كان لو كا إذ فارتفع الفعل بعدها بثبوت النون،

ن ذلك يجري مجرى القسم، فهنا إ: -رحمه اهللا-ومنهم سيبويه -  أهل العلمولهذا قال بعض قبيل الخبر،من 
فيكون  لفناهم واهللا ال تعبدون إال اهللا استحوالمعنى إننا -المؤكدوهو العهد - عليه ذكر الميثاق يدل قسم مقدر
  .فيه تقدير
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 بمعنى أنه إذا كان يمكن أن يظهر االستقالل هو الكالم إذا دار بين التقدير واالستقالل فالمقدمالقاعدة أن و
يمكن حمل اآلية على معنى صحيح من  هناو فاألصل فيه االستقالل، الحذف المعنى دون الحاجة إلى تقدير

وِإذْ َأخَذْنَا { :إن قوله: -واهللا تعالى أعلم-فيمكن أن يقال ، اً محذوفاًن فيها مقدرإ :دون أن يقالوغير تكلف 
ِإالَّ اللّه وندباِئيَل الَ تَعرِني ِإسومن أمثلته قوله النهي،  هذا خبر متضمن لمعنى ]سورة البقرة) ٨٣([ }ِميثَاقَ ب

الصيغة صيغة خبر لكنه بمعنى األمر، نا هف ]ورة البقرةس) ٢٣٣([ }والْواِلداتُ يرِضعن َأوالَدهن حولَيِن{ :تعالى
هذا خبر عما أخذ عليهم من العهد  }الَ تَعبدون ِإالَّ اللّه{ :قولهيكون وعلى هذا هو أمر للوالدات باإلرضاع، ف

  .متواترةال، ويدل على هذا القراءة األخرى غير جاء به بصيغة خبرية ومعناه النهي

أنه يحتج بها في األحكام تنزيالً لها منزلة : هيد ذا صح سندها فإنه يستفاد منها ثالث فوائإ حاديةالقراءة األو
الحاصل ف تكون حجة في لغة العرب، ، أيالحديث، وتفسر بها القراءة المتواترة، ويحتج بها في كالم العرب

ال تعبدوا إال : (-ماعنهرضي اهللا -قراءة أبي بن كعب وقراءة ابن مسعود -أنه جاء في قراءة غير متواترة 
ناهية؛ ألن الفعل جزم بعدها، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ال تعبدوا إال اهللا، " ال"تكون على هذا ف) اهللا

مكن أن تحمل اآلية على معنى قريب ال تكلف فيه، وإذ يال تعبدوا إال اهللا، و: أخذنا ميثاقهم وقلنا لهموالمعنى 
 وبذي القربى  وأوصيناكم بالوالدين إحساناً ال تعبدوا إال اهللا العهد الموثق بأنإسرائيل يعني أخذنا ميثاق بني

  .واهللا أعلم، إلى آخره

 وحق حقه بين -تبارك وتعالى- يقرن ولهذا الوالدين، حق بذلك وأوالهم وآكدهم المخلوقين حق بعده ثم"

  .]سورة لقمان) ١٤([ } الْمِصيرَأِن اشْكُر ِلي وِلواِلديك ِإلَي{ :تعالى قال كما الوالدين،

 :قال أن إلى ]سورة اإلسراء) ٢٣([ }وقَضى ربك َأالَّ تَعبدواْ ِإالَّ ِإياه وِبالْواِلديِن ِإحسانًا{ :-تبارك وتعالى- وقال

  .]سورة اإلسراء) ٢٦([ }وآِت ذَا الْقُربى حقَّه والِْمسِكين وابن السِبيِل{

 الصالة((: قال أفضل؟ العمل أي ،اهللا رسول يا: قلت -رضي اهللا عنه- مسعود ابن عن الصحيحين وفي

  ".)١٠())اهللا سبيل في الجهاد((: قال أي؟ ثم: قلت ،))الوالدين بر((: قال أي؟ ثم: قلت ))وقتها على

م يقيد ذلك باإليمان فأحق ل وأ، ولم يفرق هنا سبب وجود اإلنسانأقرب الناس إليه وهما  ال شك أن الوالدين
 فاسقاً ال  الوالد وإن كان،الناس بالبر الوالدان وإن كانا على اإلشراك، فأنت مأمور ببرهما واإلحسان إليهما

فَلَا { :يرعوي، فأنت مأمور ببره واإلحسان إليه، فاآليات لم تفرق لكنه لما ذكر المجاهدة على اإلشراك قال
  .]نسورة لقما) ١٥([ }تُِطعهما

   ".اآلباء من لهم كاسب ال الذين الصغار: وهم }والْيتَامى{ :قال"

 أماراته أو حكماً إذا أتم  بظهورحقيقةالبلوغ إما أن يقع له ، وإذا بلغ لم يكن يتيماًفيبلغ، اليتيم من فقد أباه ولما 
إذا بلغت البنت ن يتيماً، فال يكوالمقصود أنه بعد البلوغ وما يعرف به البلوغ، يظهر وإن لم  خمس عشرة سنة

  .تجاوزت سن اليتمتكون قد وعمرها تسع فإنها 

                                                
بيان كون :  باب-اإليمان : ومسلم في كتاب) ١٩٧ص  / ١ج ) (٥٠٤(فضل الصالة لوقتها  : باب-مواقيت الصالة : كتابأخرجه البخاري في  - 10

 ).٨٩ص  / ١ج ) (٨٥(اإليمان باهللا تعالى أفضل األعمال 



 ١٠

طير يوصف بهذا إذا إن ال: البهائم توصف بذلك إذا فقدت أمها، ويقولونيتيم إذا فقد أباه، و: ي يقال لهواآلدم
  . في فمه بوضع الطعام يطعمه أي بالغذاءهزقُّألن كل واحد منهما يفقد أحد أبويه؛ 

"}الْماِكيِنوآية عند األصناف هذه على الكالم وسيأتي وأهليهم، أنفسهم على ينفقون ما يجدون ال الذين }س 

} واعبدواْ اللّه والَ تُشِْركُواْ ِبِه شَيًئا وِبالْواِلديِن ِإحسانًا{ :قوله في صريحا بها تعالى اهللا أمرنا التي النساء،

  ".اآلية ]سورة النساء) ٣٦([

أما إذا ذكر معه فالعلماء يختلفون في أيهما والمساكين يعني الفقراء، فالفقير، إذا ذكر فإنه يدخل فيه سكين الم
  : المسكين أشد، ويحتجون بقول الشاعر: منهم من يقولف،  فقراًأشد

  أما الفقيـر الـذي كانـت حلُوبتُـه        
  

           دـبلـه س كتْـرفْقَ الِعياِل فلـم يو  
  

تبارك -قوله  ب، وبعضهم يحتج بأن الفقير أشد حاجة من المسكينر ال يحتج به في األحكام بيت شعهذاإال أن 
 فهؤالء مساكين لكن عندهم ]سورة الكهف) ٧٩([ }َأما السِفينَةُ فَكَانَتْ ِلمساِكين يعملُون ِفي الْبحِر{ :-وتعالى

فيكون أشد حاالً من  ، غيرهاعنده ال سفينة وال ليسعة ِقد مسفينة يتجرون فيها، فيكون الفقير في حاٍل
  . فيشمله، واهللا أعلمعلى كل حال هنا لم يذكر معه الفقير، والمسكين

 في ويدخل ،اًجانب لهم ولينُوا ،اًطيب كلموهم: أي ]سورة البقرة) ٨٣([ }وقُولُواْ ِللنَّاِس حسناً{ :تعالى وقوله"

  ".المعروفب المنكر عن والنهي بالمعروف األمر ذلك

 من السلف من يذكر األمر بالمعروف ،بالمعروف المنكر عن النهي وبالمعروف األمر ل في ذلكخيدو: قوله
  فيهم الحافظ ابن كثير جمعكال و بالمعروف،والنهي عن المنكر:  يقول دون أنوالنهي عن المنكر فقط

من هذا الحسن أو من هذا و ]سورة البقرة) ٨٣([ }وقُولُواْ ِللنَّاِس حسناً{ : قوله تعالىمقصوده بذلكاألمرين، و
 كما أن يؤمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر، فهذا من أحسن القول،: الكالم الطيب الحسن الذي يقال لهم

عروف ، فأمرهم بالم]سورة فصلت) ٣٣([ }ومن َأحسن قَولًا ممن دعا ِإلَى اللَِّه وعِمَل صاِلحا{ :قال تعالى
  .-عز وجل-ونهيهم عن المنكر دعوتهم إلى اهللا 

ويدخل فيه أيضاً أن يكون أمرك ،  وانهوهم عن المنكرمروهم بالمعروف:  أي}وقُولُواْ ِللنَّاِس حسناً{
مروهم :  قال حيثي أشار إليه أيضاً ابن كثير،ذمعروف، ونهيك عن المنكر غير منكر، وهذا البالبالمعروف 
أن ظ وال تخشين، فهذا مما يدخل فيه،  يعني من غير إغال:وهم عن المنكر بالمعروفوانه بالمعروف،

من  نأمرهم ونهاهم وأن يكون ذلك بأسلوب حسن غير منفر لهم، ويدخل فيه سائر ما يمكن أن يتصور
 ، سائر ما يمكن أن يتصور من اإلحسان إليهم في من غير أن يفضي إلى المداهنةاإلحسان إليهم في الكالم

 متتكلم معهفال  سواء في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو في غيره، هم تلين الكالم مع بأنالكالم
ه من سمعة وجفاء وغلظة أو يجرح المشاعر، أو ما تحسب الكلمات التي تقولها فتؤذيه بما تُظاظبأسلوب فيه ف

  .، أو الرد الغليظ أو نحو ذلكالقول، أو الكالم الفاحش البذيء

سورة ) ١٠([ }وَأما الساِئَل فَلَا تَنْهر{ :الذين يسألون كما قال تعالى الناس  يشمل}وقُولُواْ ِللنَّاِس حسناً{: لهوقو

وِإما { : في سورة اإلسراء القرابات إلى آخره كما فيمن ال يجد شيئاً يعطي-عز وجل-، وكما قال اهللا ]الضحى
 إن أعرضت  أي،]سورة اإلسراء) ٢٨([ }رحمٍة من ربك تَرجوها فَقُل لَّهم قَوالً ميسوراتُعِرضن عنْهم ابِتغَاء 
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عز -إذا يسر اهللا :  فتقول مثالً،اًيكون إال خيرعنهم انتظار توسعة في الرزق فقل لهم قوالً ميسوراً أي ال 
  . بإذن اهللا أعطيناكم-وجل

 فإذا ]سورة البقرة) ٢٦٣([ }ٌل معروفٌ ومغِْفرةٌ خَير من صدقٍَة يتْبعهآ َأذًىقَو{ :-عز وجل-كذلك قال اهللا 
 تبارك-  أنهحظيالهذه قضية ففي مخاطبات الناس، كذلك يكون التعامل و ،تزجرهفال  السائل شيئاً أعطيت

لكالم في هذا يطول، والنفوس مما يدل على أهميتها، وا  على بني إسرائيل فيها الموثقخذ العهد أ-تعالىو
ربما يغلبه طبعه، و ، أمورأحوال وأطوار شتى، وتمر بهفي ثير، واإلنسان يمر تحتاج إلى معالجة، والنقص ك

وربما تغلبه أحياناً حال من األحوال فيخرج عن طوره ويسيء إلى الناس أو نحو هذا، لكن ينبغي أن يتذكر 
لناس لين الكالم لفي، ويتخلق بهذه األخالق،  عليها بها، ويربي نفسهاألصول والوصايا ويعملدائماً مثل هذه 
  .]سورة البقرة) ٨٣([ }وقُولُواْ ِللنَّاِس حسناً{  : كما قال سبحانه

 عن وينهى بالمعروف يأمر القول من نفالحس }وقُولُواْ ِللنَّاِس حسناً{: قوله في البصري الحسن قال كما"

  ".اهللا رضيه حسن خُلُق كل وهو اهللا، قال كما حسنًا للناس ويقول يصفحو ويعفو ويحلم المنكر،

  .بفتح الحاء والسين) وقولوا للناس حسناًَ: (هي }وقُولُواْ ِللنَّاِس حسناً{:  في قوله تعالىهناك قراءة متواترة

 تحقرن ال((: الق أنه -صلى اهللا عليه وسلم- النبي عن -رضي اهللا عنه- ذر أبي عن أحمد اإلماموروى "

   .]وصححه والترمذي صحيحه في مسلم وأخرجه[ )١١())منطلق بوجه أخاك فَالْقَ تجد لم وإن شيًئا، المعروف من

 اإلحسان طرفي بين فجمع بالفعل إليهم باإلحسان أمرهم ما بعد حسنًا، للناس يقولوا بأن يأمرهم أن وناسب

 :فقال والزكاة، الصالة وهو ذلك من عينتبالم الناس إلى واإلحسان بعبادته األمر أكد ثم. والقولي الفعلي

 ظهورهم وراء تركوه: أي كله ذلك عن تولوا أنهم وأخبر ]سورة البقرة) ٨٣([ }وَأِقيمواْ الصالَةَ وآتُواْ الزكَاةَ{

  .منهم القليل إال به العلم بعد عمد على عنه وأعرضوا

واعبدواْ اللّه والَ تُشِْركُواْ ِبِه شَيًئا وِبالْواِلديِن { :بقوله النساء، ورةس في ذلك بنظير األمة هذهاهللا  أمر وقد
ِإحسانًا وِبِذي الْقُربى والْيتَامى والْمساِكيِن والْجاِر ِذي الْقُربى والْجاِر الْجنُِب والصاِحِب ِبالجنِب وابِن السِبيِل 

فقامت هذه األمة من ذلك بما ، ]سورة النساء) ٣٦([} يمانُكُم ِإن اللّه الَ يِحب من كَان مخْتَاالً فَخُوراوما ملَكَتْ َأ
  ".لم تقم به أمة من األمم قبلها، وهللا الحمد والمنة

                                                
 ).٢٠٢٦ص  / ٤ج ) (٢٦٢٦ (استحباب طالقة الوجه عند اللقاء:  باب– البر والصلة واآلداب:  أخرجه مسلم في كتاب- 11
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  )٣٢(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 الَ تَسِفكُون ِدماءكُم والَ تُخِْرجون وِإذْ َأخَذْنَا ِميثَاقَكُم{ : في تفسير قوله تعالى-رحمه اهللا تعالى-قال المفسر 

وندتَشْه َأنتُمو تُمرَأقْر ثُم اِركُمن ِديكُم من * َأنفُسنكُم مفَِريقاً م ونتُخِْرجو كُمَأنفُس ُؤالء تَقْتُلُونه َأنتُم ثُم
ِن وِإن يأتُوكُم ُأسارى تُفَادوهم وهو محرم علَيكُم ِإخْراجهم َأفَتُْؤِمنُون ِدياِرِهم تَظَاهرون علَيِهم ِباِإلثِْم والْعدوا

وندرِة يامالِْقي مويا ونْياِة الديِفي الْح يِإالَّ ِخز ِمنكُم ُل ذَِلكفْعن ياء مزا جٍض فَمعِبب ونتَكْفُرِض الِْكتَاِب وعِبب 

لُونما تَعمِبغَاِفٍل ع ا اللّهمذَاِب والْع ِإلَى َأشَد * منْهخَفَّفُ عِة فَالَ يا ِباَآلِخرنْياةَ الدياْ الْحواشْتَر الَِّذين ُأولَِئك
ونرنصي مالَ هو ذَابسورة البقرة) ٨٦-٨٤([} الْع[  

 -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول زمان في كانوا الذين اليهود على منكرا -تبارك وتعالى- يقول،"

 -األنصار وهم- والخزرج األوس أن وذلك والخزرج، األوس مع القتال من يعانونه كانوا وما بالمدينة،

 ،قينقاع بنو: قبائل ثالثَ المدينة يهود وكانت كثيرة، حروب بينهم وكانت أصنام، عباد الجاهلية في كانوا
 مع فريق كل قاتل بينهم نشبت إذا الحرب فكانت ،األوس حلفاء قريظة وبنو ،الخزرج حلفاء النضير وبنو

 مدينه في عليهم حرام وذلك اآلخر، الفريق من اآلخر اليهودي يقتل وقد أعداءه، اليهودي فيقتل حلفائه،
 الحرب وضعت إذا ثم واألموال، واألمتعة األثاث من فيها ما وينهبون بيوتهم من ويخرجونهم ،مكتابه ونص

َأفَتُْؤِمنُون ِببعِض { :تعالى قال ولهذا التوراة؛ بحكم عمالً المغلوب، الفريق من األسارى استفكّوا أوزارها
الَ وِإذْ َأخَذْنَا ِميثَاقَكُم الَ تَسِفكُون ِدماءكُم و{ :تعالى قال ولهذا ]سورة البقرة) ٨٥([ }الِْكتَاِب وتَكْفُرون ِببعٍض

اِركُمن ِديكُم مَأنفُس ونا بعضكم يقتل ال: أي ]سورة البقرة) ٨٤([ }تُخِْرجيظاهر وال منزله، من يخرجه وال بعض 

 وذلك ،]سورة البقرة) ٥٤([ }فَتُوبواْ ِإلَى باِرِئكُم فَاقْتُلُواْ َأنفُسكُم ذَِلكُم خَير لَّكُم ِعند باِرِئكُم{ :تعالى قال كما عليه

 توادهم في المؤمنين مثل((: -عليه الصالة والسالم- قال كما الواحدة النفس بمنزلة الواحدة الملة أهل أن

 بالحمى الجسد سائر له تداعى عضو منه اشتكى إذا الواحد الجسد بمنزلة وتواصلهم وتراحمهم

  .)١())والسهر

 وصحته الميثاق هذا بمعرفة أقررتم ثم: أي ]سورة البقرة) ٨٤([ }ثُم َأقْررتُم وَأنتُم تَشْهدون{ : تعالىوقوله

  ".به تشهدون وأنتم

  : أما بعد،والصالة والسالم على رسول اهللا ،بسم اهللا الرحمن الرحيم، الحمد هللا

الَ { أن واذكروا إذ أخذنا عهدكم الموثق : أي]سورة البقرة) ٨٤([ }وِإذْ َأخَذْنَا ِميثَاقَكُم{ :-عز وجل-فيقول اهللا 
اءكُمِدم ِفكُونوالسفك يقال على اإلراقة، وأما الجراح اليسيرة التي ال يكون فيها إراقة ]سورة البقرة) ٨٤([ }تَس ،

 أي ال يسفك بعضكم دم }الَ تَسِفكُون ِدماءكُم{، فـ القتلالسفك والمقصود ب،الدماء فإن ذلك ال يقال له السفك
                                                

 ).١٩٩٩ص  / ٤ج ) (٢٥٨٦(تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم :  باب-البر والصلة واآلداب  : أخرجه البخاري في كتاب- 1
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 وإن كان ذلك يحرم بأدلة أخرى، لكن ، أن ال يسفك اإلنسان دمهصود باآليةمقأخيه، هذا هو المراد، وليس ال
 في -رحمه اهللا-، وأشار إليها الحافظ ابن كثير  سابقاًالمقصود هنا ال يسفك بعضكم دم بعض، وقد ذكرنا علته

  .هذا الموضع

 ال يخرج بعضكم بعضاً من دياره، وأصل :ي أ]سورة البقرة) ٨٤([ }والَ تُخِْرجون َأنفُسكُم من ِدياِركُم{ :قوله

الديار هي األماكن التي يسكنها الناس سواء كانت من المكانت ثابتة أو مؤقتة، د ر أو كانت من غيره، وسواء
 :-عز وجل-فيشمل ذلك البنيان ويشمل أيضاً ما حوله من األراضي الزراعية، وما أشبه ذلك، كما قال اهللا 

}الَِّذي َأخْر وشِْرهِل الْحِلَأو اِرِهمِل الِْكتَاِب ِمن ِديَأه وا ِمنكَفَر الَِّذين فديارهم تشمل ]سورة الحشر) ٢([ }ج 
  .األراضي والمساحات التي ليس فيها بنيان وإنما فيها زروعهم وأشباه ذلك، كما تشمل البنيان

يمكن أن يكون ذلك متوجهاً إلى أجدادهم الذين أخذ عليهم  ]ة البقرةسور) ٨٤([ }ثُم َأقْررتُم وَأنتُم تَشْهدون{ :قوله
 ؛-صلى اهللا عليه وسلم- وصح الخطاب للذين كانوا في زمن النبي ، أنهم أقروا بذلك وشهدوا بههذا الميثاق

  . ومنهاجهمألنهم منهم، وعلى طريقتهم

 مع أن ذلك قد وقع -ى اهللا عليه وسلمصل- أن الخطاب قد يتوجه إلى المعاصرين للنبي وقد سبق الكالم على
 أجدادهم، فال شك أن ذلك يشمل الذين كانوا في عهد النبي  كل حال إذا كان الميثاق أخذ منألسالفهم، وعلى

  .يقرون بثبوته، وصحته بل  إذ كان يحرم عليهم هذا الصنيع وهم ال ينكرونه-صلى اهللا عليه وسلم-

"}ُؤالء تَقْتُلُونه َأنتُم ثُماِرِهمن ِدينكُم مفَِريقاً م ونتُخِْرجو كُمبن محمدروى  ، اآلية]سورة البقرة) ٨٥([ } َأنفُس 

ثُم َأنتُم هُؤالء تَقْتُلُون َأنفُسكُم وتُخِْرجون فَِريقاً منكُم { -مارضي اهللا عنه- عباس ابن عن يسار بن إسحاق
اِرِهمن ِديم وقد ،فعلهم من  بذلكاهللا همأأنب: قال ،اآلية }موافترض ،دمائهم سفك التوراة في عليهم حر 

وهم  وقريظة والنضير الخزرج، حلفاءوهم  قينقاع بنو منهم طائفة: فريقين فكانوا أسراهم فداء فيها عليهم
  ".الخزرج مع قينقاع بنو خرجت حرب والخزرج األوس بين كانت إذا فكانوا األوس، حلفاء

اء فلة هم حظير وقريض والن،ن بني قينقاع هم حلفاء الخزرجإ : يقولفهو يحتاج إلى مناقشةهذا الكالم 
ة لما جيء ظ قري بنيفي قصةفة هم حلفاء األوس، ظ وقري،ير هم حلفاء الخزرجض الن والصواب أناألوس،

ن يحكم حكماً ه، فكان ذلك رجاء أؤ إنما اختاروه ليحكم بينهم؛ ألنهم حلفا-رضي اهللا عنه-بسعد بن معاذ 
اهللا اهللا في : هم للحلف الذي كان بينه وبينهم، ولهذا اجتمع عليه قومه من األوس وكانوا يقولون لهليمخففاً ع
 و بنسون الخزرج، فالخزرج شفعوا في حلفائهم وهمنافي أرادوا أن يصنعوا لهم معروفاً إذ كانوا ؛ حيثحلفائك
، وقد  معروفهللا بن أبي وهو من الخزرج في شفاعته لهمخبر عبد اومعروفة،  ر وقصة بني النضيالنضير

 وسعد بن معاذ في -صلى اهللا عليه وسلم- لحكم النبي  واعتراضهشفع أيضاً لبني قينقاع، وإنما أظهر تبرمه
 يأ رجل ممن يلبس الدروع،  أربعمائة يعني كيف يقتل؟يقتل أربعمائة دارع في غداة واحدة: ، وقالقريظة

  .، وفي بعض التقديرات أنهم كانوا سبعمائةلح للقتال ممن يصأربعمائة

 مع وقريظة النضير وخرجت قينقاع مع الخزرج، وفكانوا إذا كانت بين األوس والخزرج حرب خرجت بن"

 التوراة وبأيديهم بينهم، دماءهم تسافكوا حتى إخوانه، على حلفاءه الفريقين من واحد كل يظاهر األوس،

 نارا، وال جنة يعرفون وال األوثان، يعبدون شرك أهل والخزرج واألوس، لهم اوم عليهم ما فيها يعرفون



 ٣

 لما تصديقًا أسراهم، افتدوا أوزارها الحرب وضعت فإذا حراما، وال حالالً وال كتابا، وال قيامة، وال بعثًا وال

 ويفتدي ،األوس أيدي في أسراهم من كان ما قينقاع بنو يفتدي بعض، من بعضهم به؛ وأخذًا التوراة في

 فيما منهم قتلوا منوقتلوا  ،دمائهم من أصابوا ما ويطلبون منهم، الخزرج أيدي في كان ما وقريظة النضير

  .عليهم الشرك ألهل مظاهرة ؛بينهم

 ]ة البقرةسور) ٨٥([ }َأفَتُْؤِمنُون ِببعِض الِْكتَاِب وتَكْفُرون ِببعٍض{ :بذلك َأنَّبهم حيث -ذكره تعالى- اهللا يقول

 من عليه يظَاهر وال داره، من يخرج وال يقتل أال التوراة حكم وفي ،وتقتلونهم التوراة بحكمتفادونهم : أي

 فيما- والخزرج األوس مع فعلهم من ذلك ففي ؟الدنيا عرض ابتغاء دونه من األوثان ويعبد باهللا يشْرك

  .القصة هذه نزلت -بلغني

 صحتها، يعتقدون التي التوراة بأمر قيامهم في اليهود ذم السياق وهذا يمةالكر اآلية إليه أرشدت والذي

 نقلها، على وال فيها ما على يؤتمنون ال فلهذا بالصحة، له وشهادتهم بذلك معرفتهم مع شرعها، ومخالفة

 ومهاجره، ومخرجه ومبعثه ونعته، -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول صفة من كتموه فيما يصدقون وال

 اهللا لعائن عليهم واليهود، -عليهم الصالة والسالم- قبله األنبياء بها أخبرت التي ونهئش من ذلك يروغ

سورة ) ٨٥([ }فَما جزاء من يفْعُل ذَِلك ِمنكُم ِإالَّ ِخزي ِفي الْحياِة الدنْيا{ :تعالى قال ولهذا ،بينهم يتكاتمونه
  .وأمره اهللا شرع مخالفتهم بسبب: أي ]البقرة

وما اللّه ِبغَاِفٍل عما { بأيديهم الذيخالفتهم كتاب اهللا م على جزاء: أي }ويوم الِْقيامِة يردون ِإلَى َأشَد الْعذَاِب{
لُونمِة *تَعا ِباَآلِخرنْياةَ الدياْ الْحواشْتَر الَِّذين اآلخرة على وهااستحب: أي ]سورة البقرة) ٨٦-٨٥([ }ُأولَِئك 

  .واختاروها

}ذَابالْع منْهخَفَّفُ عواحدة ساعة عنهم يفتر ال: أي ]سورة البقرة) ٨٦([ }فَالَ ي.  

}ونرنصي مالَ هالسرمدي، الدائم العذاب من فيه هم مما ينقذهم ناصر لهم وليس: أي ]سورة البقرة) ٨٦([ }و 

  ".منه يجيرهم وال

 :-تبارك وتعالى-قوله  ]سورة البقرة) ٨٥([ }ثُم َأنتُم هُؤالء تَقْتُلُون َأنفُسكُم{ : هنا-تبارك وتعالى-في قوله 

تبارك -أن يكون ذلك من قبيل المنادى الذي حذف فيه ياء النداء، كقوله : األول:  يحتمل أمرين}هُؤالء{
ثم : سف أعرض عن هذا، فيكون المعنى يعني يا يو]سورة يوسف) ٢٩([ }يوسفُ َأعِرض عن هذَا{ :-وتعالى

  .أنفسكمأنتم يا هؤالء تقتلون 

ثم أنتم قوم تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً : هو-ربما يكون أكثر تبادراً إلى األذهان-  آخرويحتمل معنى 
 تصل الكالم بما بعدها وتكون -يعني اعتراضية- منكم، بمعنى أن هؤالء تكون على سبيل االعتراض

  .، فاآلية تحتمل هذا وهذا، واهللا تعالى أعلمانوالبي حللتوضي

سورة ) ٨٥([ }فَما جزاء من يفْعُل ذَِلك ِمنكُم ِإالَّ ِخزي ِفي الْحياِة الدنْيا{ : هنا-تبارك وتعالى-ثم في قوله 

ى الذل والمهانة ليس له جزاء إال الخزي في الحياة الدنيا والعذاب في اآلخرة، والخزي بمعنأي ، ]البقرة
 لهم من القتل -عز وجل-والصغار، وذلك يمكن أن يكون المراد به ما يحصل لهم من الهوان مما يسوقه اهللا 



 ٤

 شردهم وفرقهم وأذلهم، وضرب عليهم  حيث عليهم ذلك،-عز وجل-واإلذالل حيناً بعد حين، كما قضى اهللا 

  . يسوق عليهم من يسومهم الخسف والذل-وجلعز -المسكنة، فالذل ال يفارق وجوههم بحال، وصار اهللا 

حتَّى يعطُواْ الِْجزيةَ عن { :كما قال تعالىما يحصل لهم من اإلذالل بدفع الجزية،  ويمكن أن يكون المراد به
وناِغرص مهٍد ومتعلق باألول ال يخرج عنههذا المعنىو ،]سورة التوبة) ٢٩([ }ي .  

ويوم {معنى الذل والمهانة والصغار في الحياة الدنيا، ويمكن أن يكون المراد به غير ذلك مما يصدق عليه 
  .]سورة البقرة) ٨٥([ }الِْقيامِة يردون ِإلَى َأشَد الْعذَاِب

 بطريقة انتقائية،  به هؤالء اليهود ألنهم كانوا يعملون بأحكام التوراة-عز وجل-إذا كان ذلك مما جازى اهللا و
، فإن الخزي والعذاب  دون بعضيأخذون ما يشتهون ويتركون ما ال يشتهون، يعملون ببعض أحكام التوراةف

 مما يوافق الذي يستحقه من كان أشرف منهم ال شك أنه أعظم، فهذه األمة إذا عملت ببعض أحكام القرآن
 والصغار والعذاب في اآلخرة من هؤالء خزيفإنها أحق بالذل وال خرى األهتركت بعض أحكام و،أهواءها

اليهود، ومن هنا كان يجب على هذه األمة أن تعرف هذه البلية والورطة التي وقع فيها بنو إسرائيل فال 
  . عليهم، وذلهم وصغارهم في الحياة الدنيا-عز وجل-يقعون فيها فيكون ذلك سبباً لعذابهم، وسخط اهللا 

 األذالء  صار اليهود حيثمشارق األرض ومغاربهافي  اليوم ها هو واقعهذالو نظرنا إلى هذه األمة فو
 ويتركون رون ببعض، يأخذون من الدين أشياءأنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكف وهذا بسبب يستذلونهم؛

  .، واهللا المستعاناألشياء األخرى

"}ِدِه ِبالرعنَا ِمن بقَفَّيو ى الِْكتَابوسنَا مآتَي لَقَدِس ووِح الْقُدِبر نَاهدَأينَاِت ويالْب ميرم نى ابنَا ِعيسآتَيِل وس
فَِريقاً تَقْتُلُونو تُمفَفَِريقاً كَذَّب تُمرتَكْباس كُمى َأنفُسوا الَ تَهوٌل ِبمسر اءكُما جسورة البقرة) ٨٧([ }َأفَكُلَّم[.  

 -عليهم السالم- األنبياء على واالستكبار والمخالفة والعناد بالعتو ئيلإسرا بني -تبارك وتعالى- ينعت

 فحرفوها -التوراة وهو- الكتاب -عليه السالم- موسى آتى أنه تعالى فذكر أهواءهم، يتبعون إنما وأنهم

  .وأولوها أوامرها وخالفوا وبدلوها،

ِإنَّا َأنزلْنَا التَّوراةَ { :تعالى قال كما يعتهبشر يحكمون الذين بعده من -عليهم السالم- والنبيين الرسل وأرسل
ِفيها هدى ونُور يحكُم ِبها النَِّبيون الَِّذين َأسلَمواْ ِللَِّذين هادواْ والرباِنيون واَألحبار ِبما استُحِفظُواْ ِمن ِكتَاِب 

سورة ) ٨٧([ }وقَفَّينَا ِمن بعِدِه ِبالرسِل{ : تعالىقال ولهذا اآلية، ]رة المائدةسو) ٤٤([ }اللِّه وكَانُواْ علَيِه شُهداء
  ".أردفنا: غيره وقال ،أتبعنا: مالك أبي عن السدي قال ]البقرة

ن  مواءبالرسل الذين جا -صلى اهللا عليه وسلم-أتبعنا بعث موسى أي  }وقَفَّينَا ِمن بعِدِه ِبالرسِل{: قوله هنا
 وكل من جاء تابعاً لغيره وكان -عليه الصالة والسالم-أثره في  واءجابعده، وهو مأخوذ من القفا، يعني أنهم 

والَ تَقْفُ { : في األمور المعنوية-عز وجل- قفاه يقفوه، كما قال اهللا  مننه يقفوه،إ :مقتفياً ألثره فإنه يقال له
ِبِه ِعلْم لَك سا لَييقفوه، قفاه، إنه :  من كان يمشي خلف أحد يقالك يعني ال تتبع، وكذل]سراءسورة اإل) ٣٦([ }م

  .عده بالرسل يعني أتبعناه بالرسلبقفينا من فيقفو أثره، بمعنى االتباع، و

 يةتبين كيفذه اآلية ههم، وء ما يناسب أهوا-عز وجل-أنهم ينتقون من أحكام اهللا فاآلية التي قبلها بينت 

  .هم يؤمنون ببعض، ويقتلون اآلخر الرسل، فتعاملهم مع



 ٥

 }ثُم َأرسلْنَا رسلَنَا تَتْرا{ :تعالى قال كما قريب، والكل، أردفنا: غيره وقال ،أتبعنا: مالك أبي عن السدي، قال"

 التوراة بمخالفة فجاء -عليه السالم- مريم بنا بعيسى إسرائيل بني أنبياء ختم حتى ]سورة المؤمنون) ٤٤([

  .المعجزات: وهي البينات، من اهللا أعطاه ولهذا حكام،األ بعض في

 فيها فينفخ الطير كهيئة الطين من وخلقه الموتى إحياء من: -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن قال

 -عليه السالم- جبريل وهو- القدس بروح وتأييده بالغيوب وإخباره األسقام ءوإبرا اهللا، بإذن طيرا فتكون

  ".به جاءهم فيما صدقه على يدلهم ما

صلى اهللا عليه - قال عن عيسى -عز وجل- اهللا ن آية آل عمرا سورتي آل عمران والمائدة، ففيفيجاء هذا 
إلى آخر ما  ]سورة آل عمران) ٤٩([ }..قَد ِجْئتُكُم ِبآيٍة من ربكُم َأنِّي َأخْلُقُ لَكُم من الطِّيِن كَهيَئِة الطَّيِر{ :-وسلم
  .ذكر

ِإذْ قَاَل اللّه يا ِعيسى ابن مريم اذْكُر ِنعمِتي علَيك وعلَى واِلدِتك ِإذْ َأيدتُّك ِبروِح { :تعالى يقول في آية المائدةو
  .إلى آخر ما ذكر ]سورة المائدة) ١١٠([ }..الْقُدِس تُكَلِّم النَّاس ِفي الْمهِد وكَهالً

 عن إخبارا تعالى قال كما البعض في التوراة لمخالفة وعنادهم هموحسد له رائيلإس بني تكذيب فاشتد"

 ]سورة آل عمران) ٥٠([ }وِلُأِحلَّ لَكُم بعض الَِّذي حرم علَيكُم وِجْئتُكُم ِبآيٍة من ربكُم{ :-عليه السالم- عيسى

 وما ؛يقتلونه وفريقًا يكذبونه ففريقًا المعاملة أسوأ -لسالما عليهم- األنبياء تعامل إسرائيل بنو فكانت ،اآلية

 في تصرفوا قد التي التوراة بأحكاموباإللزام  ،وآرائهم ألهوائهم المخالفة باألمور يأتونهم ألنهم إال ذاك

م رسوٌل َأفَكُلَّما جاءكُ{ :تعالى قال ولهذا بعضهم؛ قتلوا وربما فيكذبونهم عليهم يشقذلك  كان فلهذا مخالفتها
فَِريقاً تَقْتُلُونو تُمفَفَِريقاً كَذَّب تُمرتَكْباس كُمى َأنفُسوا الَ تَهسورة البقرة) ٨٧([} ِبم[.  

 -رضي اهللا تعالى عنه- مسعود ابن عليه نص كما -عليه السالم- جبريل هو القدس روح أن على والدليل

 بن وإسماعيل كعب بن ومحمد -مارضي اهللا تعالى عنه- باسع ابن ذلك على وتابعه اآلية، هذه تفسير في

علَى * نَزَل ِبِه الروح الَْأِمين{ :تعالى قوله مع ،وقتادة العوفي وعطية أنس بن والربيع والسدي خالد أبي
نِذِرينالْم ِمن ِلتَكُون سورة الشعراء) ١٩٤-١٩٣([ }قَلِْبك[. …"  

من باب  روح القدس و،عليه عامة أهل العلموهذا ، -عليه الصالة والسالم-روح القدس المشهور أنه جبريل 
  .إضافة الموصوف إلى الصفة

  هو جبريل و، الروح المطهرة، المنزهة المقدسة بمعنى الطهارة والنزاهة،القداسة والقدس بمعنى الطهر، و

ليس له أب فه من غير والدة،  خلق-عز وجل-ن اهللا ألقيل له ذلك المشهور أنه و، -عليه الصالة والسالم-
  أي روح مخلوقة]سورة النساء) ١٧١([ }وروح منْه{ :-صلى اهللا عليه وسلم- عن عيسى  اهللا كما قال،وال أم

عليه -كن فكان، من غير أب على ما جرت به العادة، فجبريل :  قال له إذ-عز وجل-كانت بتكوين اهللا 
  . وخلقه من غير والدة- وجلعز- كان بتكوين اهللا -الصالة والسالم

وذلك أن  ؛غاية البعد اإلنجيل، وهذا بعيدب أيدناه  أي،]سورة البقرة) ٨٧([ }وَأيدنَاه ِبروِح الْقُدِس{ :وبعضهم يقول
) ١١٠([ } َأيدتُّك ِبروِح الْقُدِسِإذْ{ : في قوله تعالى في غير هذا الموضع روح القدس لما ذكر-عز وجل-اهللا 



 ٦

 فلو كان ]سورة المائدة) ١١٠([ }وِإذْ علَّمتُك الِْكتَاب والِْحكْمةَ والتَّوراةَ واِإلنِجيَل{: قال بعد ذلك، ]ة المائدةسور
  .روح القدس ليس هو اإلنجيلدل هذا على أن  ف،روح القدس هو اإلنجيل لكان ذلك من قبيل التكرار

 اإلضافة تكون للتشريف، كما قال عن  أن روح اهللا، بمعنىعنييهو اهللا، فروح القدس القدس : وبعضهم يقول
  .، وهذا أيضاً فيه بعد]سورة النساء) ١٧١([ }وروح منْه{ :-صلى اهللا عليه وسلم-عيسى 

 حيث كان  حينما يريد إحياء الموتى-صلى اهللا عليه وسلم-هي الكلمة التي كان يقولها عيسى : وبعضهم يقول

عليه الصالة -هو جبريل الصواب أن روح القدس ف ، وهذا أيضاً بعيد،أيدتك بروح القدس: يتلفظ بهذه الكلمة
  .-والسالم

 وضع -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول أن: -ارضي اهللا عنه- عائشة عن البخاريوالدليل ما روى "

   اهللا رسول: فقال -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول عن ينافح فكان المسجد، في منْبرا ثابت بن لحسان

 في داود أبو رواه وقد، )٢())نبيك عن نافح كما القدس بروح حسان أيد اللهم((: -صلى اهللا عليه وسلم-

  .صحيح حسن: وقال والترمذي، سننه،

 - صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول أن -رضي اهللا تعالى عنه- مسعود ابن عن حبان ابن صحيح وفي

 وأجملوا اهللا فاتقوا وأجلها رزقها تستكمل حتى نفس تموت لنأنه  روعي في ثنف القدس روح إن((: قال

  ".)٣())الطلب في

  .في قلبي يعني ))روعي في ثنف((: قوله

 وفريقًا: يقل لم إنما ]سورة البقرة) ٨٧([ }فَفَِريقاً كَذَّبتُم وفَِريقاً تَقْتُلُون{ : تعالىقوله في الزمخشري وقال"

 بالسم -صلى اهللا عليه وسلم- النبي قتل حاولوا ألنهم -أيضا- المستقبل في وصفهم لكبذ أراد ألنه قتلتم؛

 أوان فهذا تعاودني خيبر أكلة زالت ما((: موته مرض في -السالمالصالة وعليه - قال وقد ،والسحر

  ".وغيره البخاري صحيح في الحديث وهذا :قلت )٤())ريأبه انقطاع

  .عروف في القلب الذي يكون به موت اإلنسان إذا انقطعهو العرق الم ))أبهري((: قوله

فَفَِريقاً { : وهي أن قوله نقلها عن الزمخشري وهي من النكات واللطائف اللغوية البالغية،وهذه لفتة جيدة
تُمحصل التكذيب في الماضي أيالماضي، جاء بصيغة }كَذَّب .  

، ومعلوم أن الفعل المضارع يدل على االستمرار يتعلق بالقتلفيما  عبر بالمضارع }وفَِريقاً تَقْتُلُون{: وقوله
والتكرر حيناً بعد حين، فالتكذيب أضافه إلى ما مضى، والقتل عبر به بالمضارع بمعنى أنهم يقتلون األنبياء 

  .باستمرار

                                                
فضائل الصحابة رضـي اهللا تعـالى   : بومسلم في كتا) ١١٧٦ص  / ٣ج ) (٣٠٤٠(ذكر المالئكة   :  باب -بدء الخلق   : أخرجه البخاري في كتاب    - 2

ص  / ٤ج (، وعند الطبراني فـي الكبيـر   ))كما نافح عن نبيك((:   دون قوله))اللهم أيده بروح القدس((:  ولفظهما)١٩٣٢ص   / ٤ج  ) (٢٤٨٥(عنهم  
 )).اللهم أيده بروح القدس ما نافح عن نبيك(() ٣٧

 والطبرانـي  )٣٢٩ص / ٨ج (وابن حبان ) ٧٢٥ص  / ٢ج ) (٢١٤٤(صاد في طلب المعيشة     االقت:  باب -التجارات  :  أخرجه ابن ماجه في كتاب     - 3
 ).٢٠٨٥(كلهم بألفاظ متقاربة، وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم ) ١٦٦ص  / ٨ج (في الكبير 

 ).١٦١١ص  / ٤ج ) (٤١٦٥(مرض النبي صلى اهللا عليه وسلم ووفاته :  باب-المغازي :  أخرجه البخاري في كتاب- 4
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ه مثالً أردت أن تناقش هذ لوف منها، قش كثيرنايويمكن أن  يذكرها بعض المفسرين، هذه اللطائف والدقائق
 قتله احاولوبل  وكذبوه، -صلى اهللا عليه وسلم- حاولوا قتل النبي  كالقتل مستمر منهم، فهمفإن التكذيب أيضاً

 لكان ذلك أيضاً يدل على فريقاً تكذبون، وفريقاً تقتلون: وما استطاعوا، ولكنهم كذبوه قطعاً، فلو قال مثالً
  .ا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد هللا رب العالمينالمقصود، واهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم على نبين
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  )٣٣(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  . وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين

 بل لَّعنَهم اللَّه ِبكُفِْرِهم فَقَِليالً ما وقَالُواْ قُلُوبنَا غُلْفٌ{ : في تفسير قوله تعالى-رحمه اهللا تعالى-قال المفسر 
ْؤِمنُونسورة البقرة) ٨٨([ }ي[.  

 وقال، أكنة في: أي }وقَالُواْ قُلُوبنَا غُلْفٌ{ -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن عن إسحاق بن محمدروى "

  ".تفقه ال :أي: العالية أبو وقال. طابع اعليه: عكرمة وقال، غشاوة عليها }وقَالُواْ قُلُوبنَا غُلْفٌ{: مجاهد

  : بسم اهللا الرحمن الرحيم، الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد

 القراءة المتواترة في هذه اآلية هي بإسكان الالم، وهذه األقوال التي نقلها عن }وقَالُواْ قُلُوبنَا غُلْفٌ{ :فقوله
هي أقوال متقاربة، بمعنى أن هذا ليس من الخالف الذي يحتاج معه إلى -مرضي اهللا عنه-جماعة من السلف 

بمعنى عليه غشاوة : ين في أكنة، وقول اآلخر: فقول بعضهم أي،الترجيح، وإنما ذلك من قبيل اختالف التنوع
  .ه بمعنى غطاهنَّهذه األكنة هي الغشاوة التي على هذا القلب، فكل شيء أكَفواحد، 

 بمعنى أنه غشاها ما غشاها من الكفر والذنوب ابععليها طابع، فإذا كانت القلوب عليها ط: وكذا قول من قال
  .ال تفقه: فطبع عليها فما عادت تقبل الحق وال تنتفع به، وال تسمع سماع استجابة، وكذا قول من قال

 أو كان عليها الطابع أو وتفسيره بأنه ال تفقه من قبيل التفسير بالالزم، وذلك أن القلوب إذا كان عليها أكنة
بهذه الطريقة نستطيع أن نوجه والغشاوة فيلزم من ذلك أنها ال تفقه، فهذا مثال على تفسير السلف بالالزم، 

  .هذه األقوال

 اتوهي من القراء- أنها أوعية للعلم فإن ذلك يتنزل على القراءة األخرىن المراد بها إ :وأما قول من قال

     أي مغلفة، وغلُف-بتسكين الالم–  غلْفبضم الالم، ومعنى) قلوبنا غُلُف( ي وه-ليست متواترة والشاذة،

  .بداخله الشيء الذي يوضع وعاء أي أنها بمنزلة ال-بضم الالم–

: ل إليها الحق، فمراده بقولهأي مغطاة عليها غشاوة تغشيها فال يص }قُلُوبنَا غُلْفٌ{: إذا كان المراد بقولهف

يحتمل  بأنها أوعية للعلم رادمالوأوعية للعلم،  على هذه القراءة غير المتواترة أنها -مبالض– قلوبنا غلُف
الذي أوعية للعلم أنها مستغنية عن العلم ب المراد أحدهما أن -بكل واحد منهما قال بعض السلفو- أمرين

  .وما يذكره من ألوان الهدايات  إليه هذا النبيدعويقرره وي

 أي !؟ أيها النبيعنكال تفقه و أوعية للعلم فما بالها ال تفهم ، أي أنها قلوبنا غلُف:ولون أنهم يق:معنى الثانيال
 تحدثهم بحديث ال  بحيث، الذين ال يفهمون وال يفقهون، ولم يعرفوا العلممع أننا لسنا بمنزلة العامة والجهال

لماذا ال نفهم عنك، هذا هو المعنى نحن قلوبنا أوعية للعلم فبل يفهمونه وال يدركونه وال تصل عقولهم إليه، 
  .الثاني
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 عليها غشاوة، ويدل أنها مغطاة: تفسر إال باألول، أيهذه اآلية ال  بالتالي ف شاذةلكن ما دام أن القراءة الثانية

ن بيِننَا وبيِنك قْر وِموقَالُوا قُلُوبنَا ِفي َأِكنٍَّة مما تَدعونَا ِإلَيِه وِفي آذَاِننَا و{ :-تبارك وتعالى-عليه قوله 
ابفهذا من قبيل تفسير القرآن بالقرآن، وهذا من أحسن ما تفسر به هذه اآلية، واهللا ]سورة فصلت) ٥([ }ِحج ،

  .تعالى أعلم

: يقول ف}وقَالُواْ قُلُوبنَا غُلْفٌ{: وإنما ذكرت ذلك ألن بعض المفسرين يذكر القولين في تفسير قوله تعالى

 إذ إن القول بأنها أوعية للعلم منزل على القراءة الشاذة، أنها مغلفة مغطاة، وهذا فيه نظر؛ للعلم أوأوعية 
أن من الخالف ما ليس بخالف أقوال المفسرين أو في ذكر أسباب االختالف في التفسير   في تنزيلجدولذلك ت
أكثر من   من-رحمه اهللا-لشاطبي اوو أنواع كثيرة، وهاالختالف الصوري ويسمونه خالف التنوع،  وحقيقي،

ه الشاطبي في في تفسيره التسهيل، لكن من أكثر من فصل  في وتجدونه في مقدمة ابن جزي، فيهوافصل
  : ذكر نحواً من ثالثة عشر وجهاً أو صورةً له، ومنها حيثالموافقات،

القول األول كذا، والقول : إلى أن نقول ال نحتاجل قول من هذه األقوال على قراءة، وبالتالي أن يتنزل ك
  .الثاني كذا

وهذا المعنى ال ينبغي العدول عنه، يعني  بالالزم، هو من قبيل التفسيروعلى كل حال هذا القول بأنها ال تفقه 
هو اختيار األئمة األكابر، ككبير المفسرين ابن جرير الطبري، وشيخ اإلسالم  فتفسيرها على أنها مغطاة مغلفة

  .لقيم وأمثال هؤالءابن تيمية، وابن ا

:  وهو جمع غالف، أي-بضم الالم-ف  غلُ-مارضي اهللا تعالى عنه-وقرأ ابن عباس : قال مجاهد وقتادة"

   ." وعطاء-مارضي اهللا تعالى عنه-قاله ابن عباس ، مكلقلوبنا أوعية كل علم، فال نحتاج إلى ع

  .ه عنكهذا توجيه، والتوجيه اآلخر على هذه القراءة، فما بالها ال تفق

"}اللَّه ِبكُفِْرِهم منَهل لَّعطردهم اهللا وأبعدهم من كل خير:  أي}ب.  

}ْؤِمنُونا يمعناه ال يؤمن منهم إال القليل: قتادةقال  }فَقَِليالً م."  

 } ِإالَّ قَِليالًفَالَ يْؤِمنُون{ :كقوله وهو ،}فَقَِليالً ما يْؤِمنُون{: قول قتادة هو أحد المعاني التي يحتملها قوله

، وهو شيء مشاهد،  عددهم قليل يحتمل أن يكون المراد أن الداخل منهم في اإليمان باهللا]سورة النساء) ١٥٥([
اليهود أقل الناس دخوالً في اإلسالم لما في قلوبهم من القسوة وما تنطوي أنفسهم عليه من الشر، فيكون ف

  .قل من يؤمن منهم، أي يدخل في اإليمان:  أي}ونفَقَِليالً ما يْؤِمنُ{: المعنى على هذا

صلى اهللا -أنهم آمنوا ببعض وكفروا ببعض، كفروا بعيسى :  أي}فَقَِليالً ما يْؤِمنُون{: وتحتمل معنى آخر
 وكفروا باإلنجيل والقرآن، وقتلوا كثيراً من أنبيائهم، -عليه الصالة والسالم- وكفروا بمحمد -عليه وسلم

  . الواقع هو قليل بالنسبة إلى التكذيب والكفر الذي صاحبهفإيمانهم

 }وما يْؤِمن َأكْثَرهم ِباللِّه ِإالَّ وهم مشِْركُون{ : قال عن المشركين-عز وجل-اهللا فال إشكال فيه، المعنى وهذا 

فهو  من هذا الكفر،  فيجتمع اإليمان والكفر وقد يكون اإليمان منخرماً بسبب ما خالطه]سورة يوسف) ١٠٦([
 إيمان  أي أن معهال ينجي، وقد يوجد إيمان مع كفر لكنه ال يفضي به إلى الهالك، وعنده إيمان ال ينفع
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، يحتمل هذا }فَقَِليالً ما يْؤِمنُون{: قوله، وعلى هذا فيوجد هذا وهذاأي وجاهلية، إيمان وفسق، إيمان وبدعة، 
  .، واهللا أعلموهذا

 ،]سورة فصلت) ٥([ }وقَالُوا قُلُوبنَا ِفي َأِكنٍَّة مما تَدعونَا{ :كقوله هو ]سورة البقرة) ٨٨([ }لُوبنَا غُلْفٌوقَالُواْ قُ{"
 يسل: أي ،]سورة البقرة) ٨٨([ }وقَالُواْ قُلُوبنَا غُلْفٌ بل لَّعنَهم اللَّه ِبكُفِْرِهم فَقَِليالً ما يْؤِمنُون{ :تعالى قال ولهذا

وقَوِلِهم قُلُوبنَا غُلْفٌ بْل طَبع { :النساء سورة في قال كما عليها، مطبوع ملعونة قلوبهم بل ادعوا كما األمر
  ".]سورة النساء) ١٥٥([} اللّه علَيها ِبكُفِْرِهم فَالَ يْؤِمنُون ِإالَّ قَِليالً

وقَالُوا قُلُوبنَا ِفي { :، وقوله أيضاً}ْل طَبع اللّه علَيهاغُلْفٌ ب{: عليها طابع، مع قوله تعالى هنا: قول عكرمة
  . في أكنة، فهذا الكالم كله صحيح:أي }قُلُوبنَا غُلْفٌ{: ، مع قول ابن عباس}َأِكنٍَّة

 من فقليل: بعضهم فقال }فَالَ يْؤِمنُون ِإالَّ قَِليالً{: وقوله }فَقَِليالً ما يْؤِمنُون{: قوله معنى في اختلفوا وقد"

 المعاد أمر من -عليه السالم- موسى به جاءهم بما يؤمنون أنهم بمعنى إيمانهم فقليل: وقيل ،منهم يؤمن

  ".ينفعهم ال إيمان ولكنه والعقاب، والثواب

 الذي يدخل منهم  أنإما أن يكون ذلك المثبت لبعضهم بمعنىفعلى هذين االحتمالين يكون أثبت لهم اإليمان، 
 اإليمان الواقع في  المقصود أن، وإما أن يكون-رضي اهللا عنه-يمان قلة، مثل عبد اهللا بن سالم في اإل

 قلوبهم قليل بالنسبة لما صاحبه من التكذيب الكثير، فيكون على االحتمالين، أثبت لهم اإليمان أو أثبته

  .مع أنه إنما وقع ذلك لبعض منهاللطائفة لبعضهم، وال مانع أن ينسب الشيء 

}ْؤِمنُونا يلمقصود به النفي المطلق لإليمان،  أي قل من يؤمن منهم، واالحتمال الذي يقابل هذا أن ا}فَقَِليالً م
مررت بأرض قل ما : يقولون مثالً ف،وتقصد بها النفيالعرب تذكر القلة أحياناً فأصالً، ال يؤمنون  بمعنى أنهم

هذا أحد  تنبت أصالً، وأنها الوالمعنى ، رض قليالً ما تنبتمررت بأ:  أو يقولونتنبت إال البصل والكراث،
قُل لَّن ينفَعكُم الِْفرار ِإن فَررتُم من الْموِت َأِو الْقَتِْل وِإذًا لَّا {: -تبارك وتعالى-االحتماالت في تفسير قوله 

فروا من م ماتوا فال يمتعون شيئاً؛ ألنهم وإن  إذا جاءتهم آجالهفالمعنى، ]سورة األحزاب) ١٦([} تُمتَّعون ِإلَّا قَِليلًا
  ..قليالً وال كثيراًال  الموت فإنهم سيالقون آجالهم حتماً، فال وجه لبقائهم يتمتعون

أتون  ي أنهم ال يمكن أن يكون المراد]سورة األحزاب) ١٨([ }ولَا يْأتُون الْبْأس ِإلَّا قَِليلًا{ : تعالىوكذلك في قوله
 يأتونه قليالً فقط دون مشاركة  المعنى أنهمحرب، ويمكن أن يكون أي أن المنافقين ال يأتون للالبأس أصالً،

  .ال يؤمنونأنهم : ، أي}فَقَِليالً ما يْؤِمنُون{  النفي المطلقهوي اآلية فاعلة، فالمقصود أن االحتمال الثاني ف

 وقال -صلى اهللا عليه وسلم- محمد به جاءهم الذي من به فرواك بما مغمور ألنهولكنه إيمان ال ينفعهم؛ "

  ".بشيء مؤمنين غير كانواإنما : بعضهم

 المطلق، والقول المقصود به النفي: القول الثانيوالقول األول يتنزل على احتمالين، هذا يقابل القول األول، ف
كون فيها الحال مقتضية للنفي، أما هنا تي الثاني لسنا مضطرين إليه، وإنما يحتاج إليه في بعض المقامات الت

ال يدخل في اإليمان منهم إال قلة، وهذا : ع تكذيب كثير، ويمكن أن يقالعندهم إيمان قليل م: فيمكن أن يقال
  .أظهر في المعنى من أن يكون المقصود به النفي المطلق؛ ألنه يوجد عندهم إيمان
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صلى -أن تكذيبهم لنبي من األنبياء كالنبي  علىقوله هذا كون ي ن المقصود النفي المطلق يمكن أنإ :ن قالوم
   وعيسى، والتكذيب بكتاب كالقرآن، يرجع وينعكس أثره على سائر الكتب، وسائر األنبياء -اهللا عليه وسلم

من كذب بكتاب فقد  و-عليهم الصالة والسالم-ن كذب نبياً فقد كذب بكل األنبياء فم -عليهم الصالة والسالم-
صلى -إن موسى ف ولذلك ،]سورة البقرة) ٢٨٥([ }الَ نُفَرقُ بين َأحٍد من رسِلِه{ : قال تعالى، بجميع الكتبكذب

 وجاء خبره في التوراة، فهؤالء الذين كذبوا -عليه الصالة والسالم- أخبرهم بمبعث النبي -اهللا عليه وسلم
هم منتف بهؤالء بالتوراة ومكذبون بموسى، فإيمان أو بعيسى، هم مكذبون -صلى اهللا عليه وسلم-بمحمد 
  .جميعاً

 ما تريد ،قط هذا مثل رأيت قلما: العرب تقول كما كافرون، بالجميع وهم }فَقَِليالً ما يْؤِمنُون{: قال وإنما"

  .قط هذا مثل رأيت

واْ ِمن قَبُل يستَفِْتحون علَى الَِّذين كَفَرواْ فَلَما جاءهم ولَما جاءهم ِكتَاب من ِعنِد اللِّه مصدقٌ لِّما معهم وكَانُ{
لَى الْكَاِفِريننَةُ اللَّه عواْ ِبِه فَلَعفُواْ كَفَررا عسورة البقرة) ٨٩([ }م[.  

صلى اهللا - محمد على لأنز الذي القرآن وهو }ِكتَاب من ِعنِد اللِّه{ اليهود يعني }ولَما جاءهم{: تعالى يقول
  .التوراة من: يعني }مصدقٌ لِّما معهم{ -عليه وسلم

 بهذا الرسول هذا مجيء قبل من كانوا وقد: أي }وكَانُواْ ِمن قَبُل يستَفِْتحون علَى الَِّذين كَفَرواْ{: وقوله

 آخر في نبي سيبعث إنه: لونيقو قاتلوهم، إذا المشركين من أعدائهم على بمجيئه يستنصرون الكتاب

  .وإرم عاد قتل معه نقتلكم الزمان

 األوس على يستفتحون كانوا اًيهود أن -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن عن إسحاق بن محمدوروى 

 ما وجحدوا به، كفروا العرب من اهللا بعثه فلما ،مبعثه قبل -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا برسول والخزرج

رضي اهللا تعالى - سلمة بني أخو معرور، بن البراء بن وبشر جبل، بن معاذ لهم فقال ،فيه يقولون كانوا
 - صلى اهللا عليه وسلم- بمحمد علينا تستفتحون كنتم فقد وأسلموا، اهللا اتقوا يهود، معشر يا :-ماعنه

 ما: النضير يبن أخو ِمشْكم بن سالم فقال ،بصفته وتصفُونه مبعوث، بأنه وتخبروننا شرك، أهل ونحن

ولَما جاءهم ِكتَاب من ِعنِد {: قولهم من ذلك في اهللا فأنزل ؟لكم نذكر كنا الذي هو ما نعرفه، بشيء جاءنا
مهعا مقٌ لِّمدصآليةا }اللِّه م.  

 همالل: يقولون العرب، مشركي على -صلى اهللا عليه وسلم- بمحمد تستنصر اليهود كانت: العالية أبو وقال

صلى اهللا - محمدا اهللا بعث فلما. ونقتلهم المشركين نعذب حتى عندنا مكتوبا نجده الذي النبي هذا ابعث
صلى اهللا عليه - اهللا رسول أنه يعلمون وهم للعرب حسدا به كفروا غيرهم من أنه ورأوا -عليه وسلم

  ".]سورة البقرة) ٨٩([ } ِبِه فَلَعنَةُ اللَّه علَى الْكَاِفِرينفَلَما جاءهم ما عرفُواْ كَفَرواْ{ : تعالىاهللا فقال -وسلم

) ٧٦([ }َأتُحدثُونَهم ِبما فَتَح اللّه علَيكُم ِليحآجوكُم ِبِه ِعند ربكُم{ : قبُل-تبارك وتعالى-سبق معنا قول اهللا 

أن ذكرنا فتح اهللا عليكم يعني بما حكم عليكم، و بما -واهللا أعلم-أحسن ما تفسر به : قلنا هناكو ]سورة البقرة
الفتاح والفاتح هو القاضي والحاكم، والفتاحة : ، ويأتي بمعنى النصر، وقلنا والحكمالفتح يأتي بمعنى القضاء
يفسر بما حكم عليكم من اللعن واإلبعاد، وجعل  }ِبما فَتَح اللّه علَيكُم{ : قوله هناكهي الحكم، فالمقصود أن



 ٥

 فيهم أياً كان، وال يخص ذلك بشيء -عز وجل-م قردة وخنازير، إلى غير ذلك مما حصل من حكم اهللا كنم
  .دون شيء كما سبق

أي يستنصرون عليهم النصر، هنا نفسر الفتح ب} وكَانُواْ ِمن قَبُل يستَفِْتحون علَى الَِّذين كَفَرواْ{: هناقوله و
 وأنهم -عليه الصالة والسالم- يهددونهم دائماً بأنه سيبعث  حيث كانوا-صلى اهللا عليه وسلم-برسول اهللا 

  . واهللا تعالى أعلم،سيقاتلونهم معه فيقتلونهم قتالً ذريعاً

"}ن يلَى مِلِه عِمن فَض ُل اللّهنَزغْياً َأن يب َل اللّها أنَزواْ ِبمكْفُرَأن ي مهاْ ِبِه َأنفُسوا اشْتَرماِدِه ِبْئسِعب شَاء ِمن
ِهينم ذَابع ِللْكَاِفِرينٍب ولَى غَضٍب عآُؤواْ ِبغَضسورة البقرة) ٩٠([ }فَب[.  

صلى اهللا عليه - محمد به جاء ما وكتمان بالباطل الحقَّ شَروا يهود }ِبْئسما اشْتَرواْ ِبِه َأنفُسهم{ :مجاهد قال
  .يبينوه بأن -وسلم

 رضواف ألنفسهم اعتاضوا بئسما: يقول أنفسهم، به باعوا: يقول }ِبْئسما اشْتَرواْ ِبِه َأنفُسهم{: السدي وقال

 ومؤازرته تصديقهعن  -صلى اهللا عليه وسلم- محمد على اهللا أنزل بما الكفر من إليه وعدلوا به

 اللّه ِمن فَضِلِه علَى من يشَاء ِمن َأن ينَزُل{ والكراهية والحسد البغي ذلك على حملهم وإنما، ونصرته
  ".هذا من أعظم حسد وال }ِعباِدِه

ى فَما رِبحت ُأولَِئك الَِّذين اشْتَرواْ الضالَلَةَ ِبالْهد{ :-تبارك وتعالى-سبق الكالم عن معنى االشتراء في قوله 
متُهارهم يفرق بين بعضو، شرى واشترى: لشراء تقول بالبيع وا، فاالشتراء أصله يكون]سورة البقرة) ١٦([} تِّج

، وشرى بمعنى  ونحوهأخذ السلعة بعوض عنها من المالاشترى من االشتراء وهو : شرى واشترى فيقول
  . فسره بعضهم بأنهم باعوا أنفسهم}ِبْئسما اشْتَرواْ ِبِه َأنفُسهم{لكن هنا ، باع

 في تفسير اآلية  ذلك يورثلكن، باع:سنقول] اشترى[ لـالمعنى اللغويعلى كل حال نحن إذا بقينا مع أصل و
  .إشكاالً

بثمن بخس، وهو  اعوا أنفسهممعناه أنهم ب }ِبْئسما اشْتَرواْ ِبِه َأنفُسهم{ و }ىاشْتَرواْ الضالَلَةَ ِبالْهد{فالمهم أن 
 -عز وجل- والكذب على اهللا ابالرش، وحق عن اإليمان واتباع الهم استبدلوا الكفر ورضوه واعتاضوهأن

  .وتحريف كتبه

إن الشراء والبيع يستخدم في المعاوضات بالمال، : وإذا أردنا أن نفسر اآلية بمعنى أقرب إلى األذهان، نقول
بالكفر، استبدلوا اإليمان أي أنهم  }ِبْئسما اشْتَرواْ ِبِه َأنفُسهم{لكنه صار يقال ذلك في كل معاوضة، فهؤالء و

عليه -  النبي ما جاء به اعتاضوا عنه بالتكذيب، والكفر ورد-صلى اهللا عليه وسلم-والتصديق واتباع محمد 
  . فهذه هي حالهم وصفتهم-الصالة والسالم

هي : ، وبعضهم يقول]ما[ ودخلت عليها ]سْئِب[ يستعمل مخففاً وصار] سِئب[ تستعمل للذم، وأصلها ]سْئِب[و
بئس الشيء ما اعتاضوا به من الكفر والتكذيب  والمعنى على كل حال هي كلمة تستعمل للذم،و، كلمة واحدة

  : وهذا كما قال القائل-صلى اهللا عليه وسلم-بدالً من اإليمان واتباع محمد 

ــرا  ــاً أزع ــة رأس ــدلت بالجم   ب

  اوبالطويل العمـر عمـراً جيـدر      
  

ــدردرا    ــحات ال ــا الواض   وبالثناي

  راكمــا اشــترى المــسلم إذ تنــص
  



 ٦

 ومثل هذا ،المقصود المعاوضةف يعني كما استعاض اإلسالم بالنصرانية،  المسلم إذ تنصراما اشترىك: فقوله
  :قول الشاعر

  إن كنت حاولت دنيا أو ظفرت بهـا       
  

  فما أصبت بترك الحج مـن ثمـن         
  

  .يعني بماذا اعتضت بترك الحج من الثمن 

  ..حمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد هللا رب العالمينواهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا م



 ١

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  )٣٤(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  . وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين

عليه -عيسى غضب اهللا عليهم بكفرهم باإلنجيل و : أبو العاليةقالو" -رحمه اهللا تعالى-قال المفسر
  ".عن عكرمة وقتادة مثلهو،  وبالقرآن-صلى اهللا عليه وسلم- ثم غضب اهللا عليهم بكفرهم بمحمد -السالم

  :الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد، بسم اهللا الرحمن الرحيم

َأن يكْفُرواْ ِبما أنَزَل اللّه بغْياً َأن ينَزُل ِبْئسما اشْتَرواْ ِبِه َأنفُسهم { : عن هؤالء اليهود-عز وجل-يقول اهللا ف
  .]سورة البقرة) ٩٠([ }اللّه ِمن فَضِلِه علَى من يشَاء ِمن ِعباِدِه فَبآُؤواْ ِبغَضٍب علَى غَضٍب

كون تحتمل أن ت] ما[ و،ىوعرفنا معنى بئس وشر، }ا اشْتَرواْ ِبِه َأنفُسهمِبْئسم{: سبق الحديث عن قوله تعالى
 ما أنزل اهللا،كفرهم ب  اشتروا به أنفسهمالمعنى بئس الشيء الذيوموصوفة ] ما: [موصوله، وبعضهم يقول

  .ما أنزل اهللاتؤول بمصدر هو كفرهم ب} َأن يكْفُرواْ{:  قوله إنحيث

وز واإلساءة والظلم التجاف ،البغي هو التعدي على اآلخرين و،دافعه الحسد والبغي بما أنزل اهللا وكفرهم
  . بغي:والعدوان كل ذلك يقال له

بئس شيئاً أو بئس ف، من فضله على من يشاء من عبادهأي حسداً أن ينزل اهللا  }بغْياً َأن ينَزُل اللّه{: وقوله
 هو مؤول بمصدر ويكون }َأن يكْفُرواْ{ يمكن أن يكون ، أواهللا الذي اشتروا به أنفسهم كفرهم بما أنزل يءالش

  . أعلم واهللا، كفرهميءبئس الشأي المخصوص بالذم، 

الغضب األول فر، يعني الغضب األول والغضب اآلِخ ]سورة البقرة) ٩٠([ }فَبآُؤواْ ِبغَضٍب علَى غَضٍب{ :قوله
من  بارتكاب األسباب الموجبة لذلك وهي كثيرة جداً، -عز وجل-ما استحقوا به اللعن وهو غضب اهللا هو 

 وكذلك ما ذكر اهللا عنهم من تركهم باألمر المعروف والنهي عن -عليه الصالة والسالم-المسيح كفرهم ب
 وقتلهم األنبياء وما أشبه ذلك مما استوجبوا -عليهم الصالة والسالم- ورسله -عز وجل-المنكر، ومحادة اهللا 

، -صلى اهللا عليه وسلم- سابقاً، ثم بعد ذلك الغضب اآلخر وذلك بكفرهم بمحمد -عز وجل-به غضب اهللا 
بهذا تعرف أن الكفار متفاوتون غاية التفاوت على النار  و،}فَبآُؤواْ ِبغَضٍب علَى غَضٍب{فجمعوا كفراً إلى كفر 

فالكفار يزدادون من  ،]سورة آل عمران) ١٧٨([ }ِإنَّما نُمِلي لَهم ِليزدادواْ ِإثْما{ ليسوا على مرتبة واحدة بلو
  .تتفاوت أحوالهم في النار وعذابهم بحسب ما عندهم من الجرائماإلثم ف

 البغي والحسد ومنشأ ذلك هلما كان كفرهم سبب :]سورة البقرة) ٩٠([ }وِللْكَاِفِرين عذَاب مِهين{ :وقوله تعالى"
تَكِْبرون عن ِعبادِتي ِإن الَِّذين يس{ :التكبر، قوبلوا بالمهانة والصغار في الدنيا واآلخرة كما قال تعالى

اِخِريند نَّمهج خُلُونديصاغرين حقيرين ذليلين راغمين: أي]سورة غافر) ٦٠([ }س .  



 ٢

صلى اهللا - عن النبي -رضي اهللا تعالى عنه-قد روى اإلمام أحمد عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده و
 من الصغار حتى يدخلوا يءلناس يعلوهم كل شيحشر المتكبرون أمثال الذر في صور ا((:  قال-عليه وسلم

  ".)١()) نار األنيار يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النارمبولس تعلوه: سجناً في جهنم يقال له

وجد اإلهانة، فإن العذاب الذي يقع على تقد يوجد العذاب وال يدل على أنه  }وِللْكَاِفِرين عذَاب مِهين{: قوله
يحصل لإلنسان األلم دون أن يحصل له إهانة معه، ولكن ذلك فقد إلهانة،  يكون موصوفاً باأهل اإليمان ال

م،  يسحبون في النار على وجوهههم أن-عز وجل-العذاب الذي يقع بالكفار عذاب يهينهم كما أخبر اهللا 
فس، وربما كان إيالم للنفس، والعذاب أشمل من ذلك يقع على البدن ويقع على النفالمقصود أن اإلهانة هي 

العذاب الواقع على النفس أعظم من العذاب الواقع على البدن، فجمع اهللا لهم بين هذا وهذا، وذلك في القرآن 
 عذاب أهل النار الذين هم أهلها ويذكر معه اإلهانة، واألحاديث الواردة في -عز وجل-يذكر اهللا حيث كثير، 

  . وهو بإسناد حسن منهايضاً جداً، وهذا الحديث الذي ذكره أكثيرةر بالِك

 ولهم مع أن : ولم يقل}وِللْكَاِفِرين عذَاب مِهين{ : قال-عز وجل-من األشياء التي يمكن أن تذكر أن اهللا و
 فهذا الذي يسمونه }وِللْكَاِفِرين{: الكناية بالضمير تصلح في هذا الموضع، ولهم عذاب مهين لكن اهللا قال

ويغني، والضمائر إنما تأتي بها العرب الختصار   يعني أنه يصلح فيه الضميرار،اإلظهار في موضع اإلضم
فإن ذلك يكون ، ولهم عذاب: بدالً من أن يقول }وِللْكَاِفِرين{ فإذا أظهر في موضع اإلضمار ،الكالم وتقليله

اب مهين؟ ان لهم عذلماذا ك: أي، العقوبة وذلك ألن يكون المراد بيان السبب الذي استوجبوا به هذه ؛لنكته
 كفر استوجبوا و ه-صلى اهللا عليه وسلم-كفرهم، وأن هذا الذي فعلوه من كفرهم بما أنزل اهللا على محمد ل

ار ض، وتارة يكون الستح فاإلظهار في موضع اإلضمار تارة يكون لهذا المعنى-عز وجل-به عذاب اهللا 
 في مار أو غير ذلك من المعاني التي يذكرونهاالمهابة كما إذا ذكر اسم الجاللة في موضع يصح فيه اإلض

  .كل مقام بحسبه، لكن هذا مثال على ذلك

وِإذَا ِقيَل لَهم آِمنُواْ ِبما َأنزَل اللّه قَالُواْ نُْؤِمن ِبمآ ُأنِزَل علَينَا ويكْفُرون ِبما وراءه وهو الْحقُّ مصدقاً لِّما {"
قُْل فَِلم مهعمْؤِمِنينُل ِإن كُنتُم ماء اللِّه ِمن قَبَأنِبي َل ِمن *  تَقْتُلُونالِْعج اتَّخَذْتُم نَاِت ثُميى ِبالْبوساءكُم مج لَقَدو

ونظَاِلم َأنتُمِدِه وعسورة البقرة) ٩٢- ٩١([ }ب[.  

صلى اهللا - على محمد  اهللالكتاب آمنوا بما أنزل اأهل أي لليهود وأمثالهم من }وِإذَا ِقيَل لَهم{يقول تعالى 
 أنزل علينا من التوراة  أي يكفينا اإليمان بما}قَالُواْ نُْؤِمن ِبمآ ُأنِزَل علَينَا{ وصدقوه واتبعوه، -عليه وسلم

  . وال نقر إال بذلكواإلنجيل

}اءهرا وِبم كْفُرونيق{  يعني بما بعده}ودصقُّ مالْح وهومهعا موهم يعلمون أنما أنزل على محمد :  أي}اً لِّم
   ".منصوباً على الحال }الْحقُّ مصدقاً لِّما معهم{ -صلى اهللا عليه وسلم-

كلمة وراء من األضداد في لغة العرب، ومعنى أنها من : }ويكْفُرون ِبما وراءه{: -تبارك وتعالى-في قوله 
تستعمل لمعنيين بينهما تضاد، فكلمة وراء تستعمل بمعنى خلف أي تي لمعنى ولضده، األضداد أي أنها تأ

                                                
ص  / ٢ج (وأحمد ) ٦٥٥ص  / ٤ج ) (٢٤٩٢ (٤٧ باب -صفة القیامة والرقائق والورع عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم : أخرجھ الترمذي في كتاب - 1

 ).٨٠٤٠(وحسنھ األلباني في صحیح الجامع برقم ) ١٧٩
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 }وكَان وراءهم مِلك يْأخُذُ كُلَّ سِفينٍَة غَصبا{ : في سورة الكهف-تبارك وتعالى-وتستعمل بمعنى أمام فقوله 

وكان : (ألخرى لكنها غير متواترة وراءهم ملك يعني أمامهم،وقد جاء ذلك في القراءة ا]سورة الكهف) ٧٩([
  ).أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً

صلى اهللا عليه -فسر بما بعده، فهم يؤمنون بالتوراة وبموسى  ييمكن أن }ويكْفُرون ِبما وراءه{: فقوله هنا
هذا هو  -عليه والصالة والسالم- ومحمد -صلى اهللا عليه وسلم- ويكفرون بمن جاء بعده وهو عيسى -وسلم

يجب الرجوع إليه يءذكر أنبياء آخرون، لكن ال يثبت ذلك بشالمعروف في األنبياء الذين كفر بهم اليهود، وي 
  . خالد بن سنان في أصحاب الرس، ولكن هذا ال يثبت:والوقوف عنده كما يقولون

ويكْفُرون {:  فيقال-بما بعدهيعني -ذلك من  بما هو أعم  يمكن أن يفسر}ويكْفُرون ِبما وراءه{على كل حال 
اءهرا و{ -رحمه اهللا- أي بما سواه وهو اختيار كبير المفسرين بن جرير الطبري }ِبماءهرا وِبم كْفُرونيو{ 

  .مشاهد يءأي بما سواه، وهذا ش

  .منصوباً على الحال }مصدقاً لِّما معهم{ :قوله

 } لَهم آِمنُواْ ِبما َأنزَل اللّه قَالُواْ نُْؤِمن ِبمآ ُأنِزَل علَينَا ويكْفُرون ِبما وراءهوِإذَا ِقيَل{ يعني هذه جمل حالية

فهذه جملة حالية، ثم ، جار ومجرور }ِبما وراءه{ جملة حالية، فعل وفاعل يكفرون ثم هذه ]سورة البقرة) ٩١([
  . لما معهموالحال أنه مصدقأي الية،  هي جملة ح أيضاًالجملة التي بعدها

اليهود يكفرون بغير الكتاب الذي أنزل عليهم وبغير الرسول  ووجه الرد عليهم في ذلك واإللزام أن هؤالء
، فكفرهم بهذا الحق المصدق لما  لما معهمالحق وهو مصدق  وهو،الذي أرسل إليهم مع أن ذلك حق ثابت

كفرهم به ف ،هم كفروا بالحق الذي صدق الحق الذي كان معهم ألن؛ يرجع أثره إلى إبطال إيمانهم األولمعهم
 هو كفر بكتابهم األول، هذا وجه االحتجاج واإللزام لهؤالء -يصدق ما معهم من الكتابوهو حق ثابت -

  .وهو لون من ألوان اإللزام المعروفة عند أهل الجدل اليهود،

الَِّذين { :ة قائمة عليهم بذلك، كما قال تعالىأي في حال تصديقهم بما معهم من التوراة واإلنجيل فالحج"
منَاءهَأب ِرفُونعا يكَم ِرفُونَهعي الِْكتَاب منَاهسورة البقرة) ١٤٦([ }آتَي[.  

ادقين في  إن كنتم ص: أي]سورة البقرة) ٩١([ }فَِلم تَقْتُلُون َأنِبياء اللِّه ِمن قَبُل ِإن كُنتُم مْؤِمِنين{ :ثم قال تعالى
وا بتصديق التوراة التي بأيديكم والحكم بها وعدم ء قتلتم األنبياء الذين جامفِل دعواكم اإليمان بما أنزل إليكم
  ".نسخها، وأنتم تعلمون صدقهم

وأنكم تؤمنون بما  والثاني هو أنكم إذا كنتم تدعون أنكم على الحق، األول عرفناه آخر من اإللزام، فوهذا وجه
كم بالتشهي، بالتشهي تل ولكنكم أصحاب أهواء إنما ق؟إسرائيل تقتلون األنبياء الذين هم من بني م فِلنزل عليكمأ

 واء ويكذبونهم ويردون ما جا-عليهم الصالة والسالم-من ال يوافق أهواءهم من األنبياء فحسب، فهم يقتلون 

اء بني إسرائيل لو صدقتم لما قتلتم به، فليست القضية تقتصر على بني إسرائيل أن يكذبوهم ولكن حتى أنبي
نكم إ : أنتم تقولون،كم، فاحتج عليهم بوجهين وألزمهم بأمرين، األول يعود على بطالن اإليمان األولءأنبيا

 فإن ذلك الكفر به وهو حق يرجع إلى إيمانكم األول ، وهذا حق مصدق لما معكم كفرتم به،على حق
جاءكم من الرسل أو ما  ى اإليمان والحال أنكم تكفرون بما سوى ماوالثاني أنكم تدعون أنكم علبطالن، بال



 ٤

بني إسرائيل، فهل هذا اإليمان صحيح  جاءكم من األنبياء والكتب مع أنكم تقتلون أنبياء اهللا الذين كانوا فيكم يا
  ؟ن كنتم صادقينإ  وهم منكم قتلتموهم فلم؟ وأنكم أتباع حق؟كما تدعون

  .، وأنكم على باطلوتمليه تتبعون الهوى وما تشتهيه األنفس  هذا كله أنكممنلنتيجة ا

 فلستم تتبعون إال مجرد األهواء واآلراء والتشهي، كما قال ،قتلتموهم بغياً وعناداً واستكباراً على رسل اهللا"
  ".]سورة البقرة) ٨٧([ }ذَّبتُم وفَِريقاً تَقْتُلُونَأفَكُلَّما جاءكُم رسوٌل ِبما الَ تَهوى َأنفُسكُم استَكْبرتُم فَفَِريقاً كَ{ :تعالى

  . كلما تدل على التكرار}جاءكُم َأفَكُلَّما{: قوله

}تُمفَفَِريقاً كَذَّب تُمرتَكْباس كُمى َأنفُسوا الَ تَهوٌل ِبمسر اءكُما جومحمد -عليه الصالة والسالم- كعيسى }َأفَكُلَّم  

وزكريا وغير هؤالء  -عليه الصالة والسالم-كما فعلوا مع يحيى  }وفَِريقاً تَقْتُلُون{ -يه وسلمصلى اهللا عل-
  . يوم واحد سبعين نبياً، فهم قتلة األنبياء قتلوا فينهمإ حتى األنبياء كثير،

للِّه ِمن قَبُل ِإن كُنتُم قُْل فَِلم تَقْتُلُون َأنِبياء ا{ :-تبارك وتعالى-يعيرهم اهللا   في هذه اآلية:وقال السدي"
ْؤِمِنينسورة البقرة) ٩١([} م[.  

أي باآليات الواضحات والدالئل القاطعات على أنه  ]سورة البقرة) ٩٢-٩١([ }ولَقَد جاءكُم موسى ِبالْبينَاِت{
  .رسول اهللا، وأنه ال إله إال اهللا

 واليد وفرق البحر وتضليلهم بالغمام ا والدم والعصواآليات البينات هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع
  .والمن والسلوى، وغير ذلك من اآليات التي شاهدوها

  ". وأيامه-عليه السالم-أي معبوداً من دون اهللا، أي في زمان موسى  ]سورة البقرة) ٩٢([ }ثُم اتَّخَذْتُم الِْعجَل{

 ، بعده معموله الذي يفسره ال يذكر في القرآناضعفي جميع المو ت عبادتهم له ذكر العجل إذايالحظ أن
 همعلوم أنهم اتخذو، وهذا محذوف يدل عليه السياقفمعبوداً، ذتم العجل إلهاً أو اتخذتم العجل ثم اتخ :والتقدير

 المراد مما معبوداً، والعرب تحذف من الكالم ما يفهمه السامع والمخاطب اكتفاء بما ذكر، يعني أنه يفهم
  .ذكر

كون ذلك العجل إلهاً معبوداً من ال يعقل أن يذف إذ ح لما كان ذلك غاية في الشناعة : أهل العلم يقولوبعض
 أو أنه حذف لكونه معلوماً كما ، السببسواء كان ذلك وهذا أمر ال يمكن أن يتصور، ف-عز وجل-دون اهللا 

  .زيد جاءفالمعنى ،  زيد:فقيلمن جاء؟ :  قلت مثالًلو

  :كبن مالوقد قال ا

ــا ــم جــائز كم ــا يعل   وحــذف م
  

  تقــول زيــدــ بعــدن عنــدكما؟ م  
  

  . عندنا زيد، أو زيد عندنا: أن تقولاألصلف

  :وقال أيضاً

   قـل  وفي جواب كيف زيد  :ـ د   فِن
  

ــتُ   ــد اس ــفزي ــه إذ ع   رفغني عن
  

  .د مراراًح في المجلس الوا مناوهذا كثير جداً في كالم العرب، يكاد يتكرر في كالم الواحد

 كما -عز وجل- أي من بعد ما ذهب عنكم إلى الطور لمناجاة اهللا ]سورة البقرة) ٩٢([} ِمن بعِدِه{ :هوقول"
  .]سورة األعراف) ١٤٨([ }واتَّخَذَ قَوم موسى ِمن بعِدِه ِمن حِليِهم ِعجالً جسدا لَّه خُوار{ :قال تعالى



 ٥

}ونظَاِلم َأنتُمأي وأنتم ظالمون في هذا الصنيع الذي صنعتموه من عبادتكم العجل ]سورة البقرة) ٩٢([ }و ،
ولَما سِقطَ فَي َأيِديِهم ورَأواْ َأنَّهم قَد ضلُّواْ قَالُواْ لَِئن لَّم { : كما قال تعالى،وأنتم تعلمون أنه ال إله إال اهللا

 ِمن لَنَا لَنَكُونَن غِْفرينَا وبنَا رمحريسورة األعراف) ١٤٩([} الْخَاِسِرين[.  

وِإذْ َأخَذْنَا ِميثَاقَكُم ورفَعنَا فَوقَكُم الطُّور خُذُواْ ما آتَينَاكُم ِبقُوٍة واسمعواْ قَالُواْ سِمعنَا وعصينَا وُأشِْربواْ ِفي {
  .]سورة البقرة) ٩٣([ }م ِبِه ِإيمانُكُم ِإن كُنتُم مْؤِمِنينقُلُوِبِهم الِْعجَل ِبكُفِْرِهم قُْل ِبْئسما يْأمركُ

 عليهم خطأهم ومخالفتهم للميثاق وعتوهم وإعراضهم عنه حتى رفع الطور عليهم -سبحانه وتعالى-يعدد 

  ". وقد تقدم تفسير ذلك}سِمعنَا وعصينَا{ولهذا قالوا ، حتى قبلوه ثم خالفوه

  .يعده ثانياًصدر اآلية ولذلك لم في يه هذا سبق الكالم عل

، ورفعنا فوقكم الجبل أي} ورفَعنَا فَوقَكُم الطُّور{عهدكم الموثق  اذكروا إذ أخذنا أي} وِإذْ َأخَذْنَا ِميثَاقَكُم{: قوله
  .المراد بهبيان وسبق الكالم على هذا و

أي بحزم وجد واجتهاد من غير توان وتفريط،  }ٍةِبقُو{ أي ما أعطيناكم من الكتاب }خُذُواْ ما آتَينَاكُم{
ذاننا، آ يعني ب}قَالُواْ سِمعنَا{،  عن القبولاً باألذن مجرداً سماعمعوا سماع استجابة الي اسأ }واسمعواْ{
  . أي بقلوبنا وحالنا وفعلنا}وعصينَا{

"}َل ِبكُفِْرِهمالِْعج واْ ِفي قُلُوِبِهمُأشِْربَل { : عن قتادةر عن معمالرزاق دعب قال }والِْعج واْ ِفي قُلُوِبِهمُأشِْربو
قال}ِبكُفِْرِهم  :ه حتى خلص ذلك إلى قلوبهم، وكذلك قال أبو العالية والربيع بن أنسأشربوا حب."  

في غاية ك بقول هو يفسر ذلبعضهم إال فو }وُأشِْربواْ ِفي قُلُوِبِهم الِْعجَل{: هذا أحسن ما يفسر به قوله تعالى
فوجدهم  رجع -صلى اهللا عليه وسلم-ن موسى  إ:وا قال، حيث الشرب بظاهره المجردوهو أن يفسرالبعد 

} وانظُر ِإلَى ِإلَِهك الَِّذي ظَلْتَ علَيِه عاِكفًا لَّنُحرقَنَّه ثُم لَنَنِسفَنَّه ِفي الْيم نَسفًا{ : للسامريقالفيعبدون العجل، 

 من ةكيف ينسف وهو كتل: لواقا} لَنَنِسفَنَّه ِفي الْيم نَسفًا{ك يتكلمون على قوله االعلماء هن، ف]سورة طـه) ٩٧([
 - حرقه فذهبت معالمه فألقاه في اليم وذلك بأن ينسف في اليم نسفاً، أن في ظني ال إشكال فيهمع أن-الذهب 

ثم : ، فيقولوننسفه في اليم نسفاً ثم ،ذرار مما يمكن أن ينه سحله بالمبارد حتى صإ:  يقولبعضهم هناكلكن 
 فأثر ذلك في قلوبهم }وُأشِْربواْ ِفي قُلُوِبِهم الِْعجَل{ وهذا معنىنهم شربوا ماءه ذلك الذي سحل فيه في النيل إ

  .هذا بعيدوونفوسهم، 

أيما ف(( -صلى اهللا عليه وسلم-كما قال النبي هو  }وُأشِْربواْ ِفي قُلُوِبِهم الِْعجَل{: إنما الصحيح في معنى قوله
  .)٢())قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء

معنى ذلك أنه يتخلله فيؤثر فيه تأثيراً بلغياً ال يكاد ف هذه الضاللة أو البدعة أو االنحراف، فكون القلب يشرب
  .يخرج منه أو ينفك صاحبه عنه

في مقدمته الدارمي  وةابن بطوواآلجري  الاللكائي كب المتقدمين اآلثار في كتكما فيكالم السلف وهذا مثل 
 إذا رأيت : مثالًلا يق،على السنن وفي رده على بشر المريسي وأمثال هذه الكتب يذكرون فيها بعض اآلثار

 هذا ؛ ألنالشاب يصاحب صاحب سنة فارجه، وإذا رأيته يخالط صاحب هوى فارفع يدك منه، يعني ال ترجه
                                                

 ).١٢٨ص  / ١ج ) (١٤٤(نھ یأرز بین المسجدین أبیان أن اإلسالم بدأ غریبًا وسیعود غریبا و:  باب-اإلیمان :  أخرجھ مسلم في كتاب- 2
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ستطيع إصالح الط أصحاب الهوى فإنه يشرب ذلك في قلبه فال تويخ صاحب ي في مقتبل العمر داماإلنسان ما
 : ولذلك يقولونغاية الصعوبة،في قلبه تغيير  ذلك جعلنه شب على ذلك ونشأ عليه، فحاله غالباً بعد ذلك؛ أل

  . وهذا أمر أغلبي وليس مطلقاً فالهداية بيد اهللا تعالىفاغسل يدك منه،

 ابتالهم -عز وجل- اهللا  وذلك أن أي حب العجل،}وُأشِْربواْ ِفي قُلُوِبِهم الِْعجَل{ل حال فإن معنى وعلى ك
، مل في شغاف قلوبهم، فصار ذلك ال ينفك عنهغتغل والذنب العظيم الذي وقعوا فيه حتى بهذا اإلشراك

  ماذهب ويقدمون ذلك على كلومن آثارها أنهم يعبدون المال وال، مهفصارت ضالالتهم تلك لعنة تالحق

يفعلون كل هم ، ف العقول السليمة والفطر المستقيمة به وعلى كل ما يمكن أن تستحسنه-عز وجل- اهللا همأمر
  .، واهللا المستعان كما هو مشاهديعبدون الذهبهم أن العجلتهم بقايا عبادفمن رذيلة من أجل عبادة هذا المال، 

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليماً كثيراً، والحمد هللا رب واهللا أعلم، وصلى اهللا على نبينا
  ..العالمين
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )٣٥(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  . وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين

} ِه ِإيمانُكُم ِإن كُنتُم مْؤِمِنينقُْل ِبْئسما يْأمركُم ِب{ : في تفسير قوله تعالى-رحمه اهللا تعالى-قال المفسر 

م بآيات اهللا ومخالفتكم األنبياء، ثم أي بئسما تعتمدونه في قديم الدهر وحديثه من كفرك" ]سورة البقرة) ٩٣([
كفرتم بخاتم ؛ إذ ذنوبكم وأشد األمر عليكمكبر أ وهذا -صلى اهللا عليه وسلم-اعتمادكم في كفركم بمحمد 

ياء والمرسلين المبعوث إلى الناس أجمعين، فكيف تدعون ألنفسكم اإليمان وقد فعلتم هذه الرسل وسيد األنب
  .األفاعيل القبيحة من نقضكم المواثيق وكفركم بآيات اهللا وعبادتكم العجل من دون اهللا

}وِن النَّاِس فَتَمن دةً ماللِّه خَاِلص ةُ ِعنداَآلِخر ارالد قُْل ِإن كَانَتْ لَكُماِدِقينص تَ ِإن كُنتُمواْ الْمنَّو * هنَّوتَملَن يو
ِبالظَّاِلمين ِليمع اللّهو ِديِهمتْ َأيما قَدا ِبمدَأب * دوكُواْ يَأشْر الَِّذين ِمناٍة ويلَى حالنَّاِس ع صرَأح منَّهلَتَِجدو

سورة ) ٩٦-٩٤([ } وما هو ِبمزحِزِحِه ِمن الْعذَاِب َأن يعمر واللّه بِصير ِبما يعملُونَأحدهم لَو يعمر َألْفَ سنٍَة
  .]البقرة

صلى -يقول اهللا تعالى عن نبيه محمد : -مارضي اهللا تعالى عنه-روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس 
َآلِخرةُ ِعند اللِّه خَاِلصةً من دوِن النَّاِس فَتَمنَّواْ الْموتَ ِإن كُنتُم قُْل ِإن كَانَتْ لَكُم الدار ا{ -اهللا عليه وسلم

اِدِقينصلى اهللا عليه وسلم-بوا ذلك على رسول اهللا أ أي ادعوا بالموت على أي الفريقين أكذب، ف}ص- 

}ِليمع اللّهو ِديِهمتْ َأيما قَدا ِبمدَأب هنَّوتَملَن يوأي بعلمهم بما عندهم من العلم بك والكفر بذلك،} ِبالظَّاِلمين  

رضي اهللا -بن عباس ا الضحاك عن وقال، ولو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقي على األرض يهودي إال مات
  . فسلوا الموت}فَتَمنَّواْ الْموتَ{ -ماعنه

رضي اهللا - ابن عباس قال:  قال} ِإن كُنتُم صاِدِقين الْموتَفَتَمنَّواْ{ :وروى عبد الرزاق عن عكرمة قوله
  . لو تمنى يهود الموت لماتوا:-ماتعالى عنه

لو تمنوا الموت لشرق :  قال-مارضي اهللا عنه-بن أبي حاتم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس اوروى 
  .-عنهمارضي اهللا تعالى - ابن عباس إلىأحدهم بريقه، وهذه أسانيد صحيحه 

لو أن اليهود تمنوا الموت ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم- وبلغنا أن النبي :بن جرير في تفسيرهاوقال 
 لرجعوا ال -صلى اهللا عليه وسلم- ولرأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول اهللا ،لماتوا

  .)١())يجدون أهالً وال ماالً

قُْل يا َأيها الَِّذين هادوا ِإن زعمتُم َأنَّكُم َأوِلياء ِللَِّه ِمن دوِن { :ونظير هذه اآلية قوله تعالى في سورة الجمعة
اِدِقينص تَ ِإن كُنتُموا الْمنَّوالنَّاِس فَتَم *ِبالظَّاِلِمين ِليمع اللَّهو ِديِهمتْ َأيما قَدا ِبمدَأب نَهنَّوتَملَا يو * قُْل ِإن

والْملُونمتَع ا كُنتُمُئكُم ِبمنَبِة فَيادالشَّهِب واِلِم الْغَيِإلَى ع وندتُر ثُم لَاِقيكُمم فَِإنَّه ِمنْه ونتَ الَِّذي تَِفر{      

                                                
 .إسناده صحیح: قال حسین سلیم أسدو ) ٤٧١ص  / ٤ج ) (٢٦٠٤(أخرجھ أبو یعلى في مسنده برقم  - 1
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نة وقالوا لن يدخل الج، فهم عليهم لعائن اهللا تعالى لما زعموا أنهم أبناء اهللا وأحباؤه ]سورة الجمعة) ٨-٦([
عوا إلى المباهلة والدعاء على أكذب الطائفتين منهم أو من المسلمين فلما د إال من كان هودا أو نصارى

 هم فيه لكانوا أقدموا على ذلك، فلما ا ألنهم لو كانوا جازمين بم؛نكلوا عن ذلك علم كل أحد أنهم ظالمون
 وفد نجران من النصارى بعد قيام -لمصلى اهللا عليه وس-تأخروا علم كذبهم، وهذا كما دعا رسول اهللا 

فَمن حآجك ِفيِه ِمن بعِد ما { : اهللا تعالىفقالالحجة عليهم في المناظرة وعتوهم وعنادهم إلى المباهلة 
نفُسكُم ثُم نَبتَِهْل فَنَجعل لَّعنَةُ جاءك ِمن الِْعلِْم فَقُْل تَعالَواْ نَدع َأبنَاءنَا وَأبنَاءكُم وِنساءنَا وِنساءكُم وَأنفُسنَا وَأ

لَى الْكَاِذِبينواهللا لئن باهلتم هذا النبي :فلما رأوا ذلك، قال بعض القوم لبعض ]سورة آل عمران) ٦١([} اللِّه ع 
وبذلوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فضربها عليهم  عين تطرف، فعند ذلك جنحوا للسلم ال يبقى منكم

 أمينا، ومثل هذا المعنى أو قريب منه قول اهللا -رضي اهللا تعالى عنه- عبيده بن الجراح ام أبوبعث معه
 من :أي ]سورة مريم) ٧٥([ }قُْل من كَان ِفي الضلَالَِة فَلْيمدد لَه الرحمن مدا{ :تعالى لنبيه أن يقول للمشركين

إن -يه ومد له واستدرجه، كما سيأتي تقريره في موضعه كان في الضاللة منا ومنكم فزاده اهللا مما هو ف
  .-شاء اهللا تعالى

، وسميت هذه المباهلة تمنياً ألن كل وقد فسرت اآلية بتمني الموت دون التعرض للمباهلة واألول أولى
، وكانت المناظر له والسيما إذا كان في ذلك حجة له في بيان حقه وظهورهطل  يود لو أهلك اهللا المبقمح
  ".سوء مآلهم بعد الموتمن  عظيمة، لما يعلمون  ألن الحياة عندهم عزيزة؛لمباهلة بالموتا

  .الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد، بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 } النَّاِس فَتَمنَّواْ الْموتَقُْل ِإن كَانَتْ لَكُم الدار اَآلِخرةُ ِعند اللِّه خَاِلصةً من دوِن{ :-تبارك وتعالى-فقوله 

أن يتشهى  وهو ،التمني المعروف  أن المراد به واهللا أعلم التشهي، وهوههذا التمني ظاهر ]سورة البقرة) ٩٤([
 أو المال أو  يتمنى اإلنسان أن يكون له الولدمايريد وقوعه كأو  يريده ويطلبه، يءحصول ش المتمنياإلنسان 

  ه أو مكرو لغيره أمر محبوب أو أن يحصل،ر محبوب في الدنيا أو في اآلخرةيتمنى أن يحصل له أم
  تمنى رجال أن أموت فـإن أمـت       

   
  فتلك سـبيل لـست فيهـا بأوحـد          

  

هم  أي أن،فسر بالتمني المعروفي ]سورة البقرة) ٩٤([ }الْموتَ فَتَمنَّواْ{ :قولههذا التمني بمعنى التشهي، فف
 ألنهم يدعون أنهم أبناء اهللا -عز وجل-لهم من المنزلة عند اهللا  يعلمون مالهم بما يرغبون في حصوله 

وقَالُواْ لَن يدخَُل الْجنَّةَ ِإالَّ من { :-تبارك وتعالى- لن يدخلها إال من كان يهودياً كما قال وأن الجنة وأحباؤه،
إال :  والنصارى يقولوناً، يهودي إال من كان: يعني اليهود يقولون]سورة البقرة) ١١١([ }كَان هوداً َأو نَصارى

كذلك فاطلبوا الموت لما  إذا كان األمر: ، فهو سبحانه يقول لهم هذه للتنويع والتقسيم"أو"ـ، فاً نصرانيمن كان
 فأنتم تعلمون مآلكم ومصيركم، فما -تبارك وتعالى-تفضون إليه بعده من الراحة والنعيم والزلفى من اهللا 

قُْل ِإن { :ما جاء في نفس اآلية المعنى هذا ويشهد ل،ه الحياة وهي دار النكد والتعب والشقاء والكبدالبقاء في هذ
وكذلك في سورة  ]سورة البقرة) ٩٤([ }الْموتَ كَانَتْ لَكُم الدار اَآلِخرةُ ِعند اللِّه خَاِلصةً من دوِن النَّاِس فَتَمنَّواْ

 ،]سورة الجمعة) ٦([ }ا الَِّذين هادوا ِإن زعمتُم َأنَّكُم َأوِلياء ِللَِّه ِمن دوِن النَّاِس فَتَمنَّوا الْموتَقُْل يا َأيه{ :الجمعة
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فهذا ما قبله وما بعده يدل على أن  ]سورة الجمعة) ٧([ }ولَا يتَمنَّونَه َأبدا ِبما قَدمتْ َأيِديِهم{ :ولهذا قال بعده
  .التمني المعروف ي الموت هوتمن

بن القيم أيضاً أن المقصود بتمني ا وهو اختيار الحافظ -رحمه اهللا-بن كثير االقول اآلخر الذي رجحه الحافظ 
الدعاء على المبطل من الفريقين بالهالك أو وهي  والمباهلة معروفة ،الموت هنا الدعاء به على سبيل المباهلة

نجران إلى  نصارى -صلى اهللا عليه وسلم- النبي ا، كما دعتعجل به في الدنياالعقوبة التي نزول أو الموت 
  .المباهلة

 هممعلوم أن و،دعى على الفريق المبطل بالموت والهالكبمعنى أن يالمباهلة ا من  هذ:فبعض أهل العلم يقول

  .ال يقدمون على ذلك لما يعلمون من مصيرهم البائس بعد الموت

أن اليهود قد يكون الواحد منهم فقيراً معدماً إلى حد أنه يتمنى الموت على هو  عندهم هذا القولليشهد  الذيو
، يستريح من هذا المرض لفرط جزعهلما يعانيه من الفقر، وقد يكون مريضاً فيشتد به المرض فيتمنى الموت 

أنهم على بلمباهلة لعلمهم قالوا هذا يوجد في الدنيا، إذاً هذا على سبيل المباهلة ألنهم لن يقدموا على هذه اف
  . توجيه هذا القول هوالباطل، هذا

 الموت عن الحياة  منهم يتمنى الواحد بحيثعلى كل حال وجود أفراد من اليهود على مر العصور واألزمانو
 :-عز وجل-ذا قال اهللا هلة من تمسكهم بالحياة ومحبتهم لها، ولضر نزل به هذا ال يخرم القاعدة العام

}لَتَِجداٍةويلَى حالنَّاِس ع صرَأح موالتنكير هنا يؤخذ منه معنى وهو أنهم يحرصون  ]سورة البقرة) ٩٦([ }نَّه
هم يتمسكون بأهداب الحياة مهما كانت حقيرة حيث يأباها فعلى حياة ولو كانت بائسة ال قيمة وال معنى لها، 

  : الحر الكريم عزيز النفس فالحياة عندهم هي كل شيء ولو كانوا يفقدون معها كل معاني اإلنسانية، ولهذا قال

منون هم أحرص من المشركين الذين ال يؤ، ف كما سيأتي في معناه]سورة البقرة) ٩٦([ }وِمن الَِّذين َأشْركُواْ{
ذه الحياة فهم بالتالي يتمسكون بهية  األخرويمان بالحياةأهل اإلشراك ليس لهم أصالً إأصالً بالبعث واآلخرة ف

 فهؤالء أشد الناس حرصاً على الحياة، ،ولون فيها إلى النعيمئنفس ال يرجون داراً بعدها وحياة ي لى آخرإ
 فالمقصود أن اآلية تحتمل ،بمصيرهم بعد البعثوأحرص منهم هؤالء اليهود الذين علموا بالبعث وعلموا 

 :هو قوله، قبله  والذي يشهد له قرينتان في نفس اآلية قبله وبعدهر وربما كان الظاهر المتباد،هذين المعنيين

) ٩٦([ } علَى حياٍةولَتَِجدنَّهم َأحرص النَّاِس{ :وبعده هو قوله ]سورة البقرة) ٩٤([ }ِإن كَانَتْ لَكُم الدار اَآلِخرةُ{

طلبوا الموت ا ، أي به التمني بمعنى التشهيدكل ذلك من القرائن التي ربما يفهم منها أن المقصو ]سورة البقرة
 بالدعاء به على لتستريحوا من عناء هذه الحياة فيكون هنا تمني الموت بمعنى الرغبة في حصوله وليس ذلك

  .سبيل المباهلة، واهللا تعالى أعلم

ولَتَِجدنَّهم َأحرص النَّاِس علَى * ولَن يتَمنَّوه َأبدا ِبما قَدمتْ َأيِديِهم واللّه عِليم ِبالظَّاِلمين{ :هذا قال تعالىول"
 وعاقبتهم عند اهللا يءيأي على طول العمر لما يعلمون من مآلهم الس ]سورة البقرة) ٩٦- ٩٥([ }حياٍة

نيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فهم يودون لو تأخروا عن مقام اآلخرة بكل ما أمكنهم، وما  ألن الد؛الخاسرة
  . واقع بهم ال محالة، حتى وهم أحرص من المشركين الذين ال كتاب لهممنهيحاذرون 
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ذا  وك، األعاجم:قال }وِمن الَِّذين َأشْركُواْ{ -عنهما  تعالىرضي اهللا-بن أبي حاتم عن ابن عباس اروى 
  . صحيح على شرطهما ولم يخرجاه:ه الحاكم في مستدركه وقالارو

  ". حببت إليهم الخطيئة طول العمر: قال،]سورة البقرة) ٩٦([ }يود َأحدهم لَو يعمر َألْفَ سنٍَة{ وقال مجاهد

غيرهم، في  وبعض ما يصدق عليه المعنى، وإال فهي في األعاجمبهذا من قبيل التفسير األعاجم : قوله
 ينقلونها بالفارسية ، عش ألف سنة:ي بعضهم بعضاً معناهاي األعاجم تحية يح بعض عنهاوبعض السلف ينقل

ليس إنها في األعاجم ف:  فمن قال، لكن هذا ال يختص باألعاجم، حتى نقل ذلك عن العرب،عش ألف سنة
 على غيرهم وإنما هي في عموم أهل عاجم ال مزية لهم في هذا فإن األ؛المراد بذلك الحصر في األعاجم

 ألنهم ال يؤمنون باآلخرة واألصل بقاء العام على عمومه وال يجوز تخصيصه ؛اإلشراك من العرب والعجم

  .إال بدليل يجب الرجوع إليه

وِمن الَِّذين {: فقوله ]ة البقرةسور) ٩٦([ }ولَتَِجدنَّهم َأحرص النَّاِس علَى حياٍة وِمن الَِّذين َأشْركُواْ يود{ :قوله
دوكُواْ ي؟ أنه متصل ومرتبط بما قبلهم هل هو كالم جديد مستأنف بدأ يتحدث عن المشركين أ}َأشْر  

 }ولَتَِجدنَّهم{ هو أن المعنى هكذا -ردالمتبا وربما كان هو- األول ، من هذا الجهةهذا اآلية تحتمل ثالثة معاٍن

  . شريفة أو وضيعة، مهينة أو رفيعةكانتاً  أي}ص النَّاِس علَى حياٍةَأحر{أي اليهود 

 لشدة ؛ يعني وأحرص من الذين أشركوا أيضاً}ٍة وِمن الَِّذين َأشْركُواْولَتَِجدنَّهم َأحرص النَّاِس علَى حيا{
ة هي  فهذه الحيا،أصالً باآلخرةحرصهم على الحياة فاقوا في هذا الحرص أهل اإلشراك الذين ال يؤمنون 

 ]سورة الجاثية) ٢٤([ }ما ِهي ِإلَّا حياتُنَا الدنْيا نَموتُ ونَحيا وما يهِلكُنَا ِإلَّا الدهر{:  حيث قالوا،الغاية عندهم

  .فالمقصود أنهم أحرص من المشركين

 قد بلغوا ،ص الناس على الحياة وأحرص من المشركين هم أحر،يرجع إلى اليهود }يود َأحدهم{ :ن قولهإثم 
لَو يعمر َألْفَ سنٍَة وما هو { -يعني اليهود-غاية الحرص حتى فاقوا المشركين، حتى إن أحدهم ليود 

رمعذَاِب َأن يالْع ِزِحِه ِمنحزعلى مرصهبين شدة ححيث كله في اليهود، فالكالم هذا  ]سورة البقرة) ٩٦([ }ِبم 

  . هذا هو الظاهر المتبادر،الحياة فهم أحرص من المشركين حتى إن أحدهم يود لو يعمر ألف سنة

  أنهم تحدث عن اليهودبعد أنف }وِمن الَِّذين َأشْركُواْ{:  في قولهأيأن يكون الكالم مستأنفاً، : واالحتمال الثاني

وِمن الَِّذين {فة أخرى تحرص على الحياة، وهم أهل اإلشراك، انتقل إلى طائ }ٍةَأحرص النَّاِس علَى حيا{
كالم كله فال }لَو يعمر َألْفَ سنٍَة وما هو ِبمزحِزِحِه ِمن الْعذَاِب َأن يعمر{ المشركين يعني }يود َأحدهم َأشْركُواْ

وهم أهل اإلشراك وهم ال على الحياة  ذكر حرص اليهود وذكر حرص طائفة أخرى  حيثفي المشركين
  .يؤمنون بالبعث، وهذا قال به جمع من أهل العلم وهو أبعد هذه األقوال الثالثة، وإن كانت اآلية تحتمله

 يعني ولتجدن اليهود أحرص الناس }ٍة وِمن الَِّذين َأشْركُواْولَتَِجدنَّهم َأحرص النَّاِس علَى حيا{ والمعنى الثالث

يعود إلى يعني يكون معنى يود ، لو يعمر ألف سنة على حياة وأحرص من أهل اإلشراك الذين يود أحدهم
 يود أحدهم لو يعمر ألف سنة نهم أحرص الناس على حياة حتى فاقوا أهل اإلشراك الذياليهود المشركين، ف

 كبير المفسرين ابن جرير  وهذا المعنى األخير الثالث هو اختيار،وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر
  .-رحمه اهللا-الطبري 
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 فهم في غاية الحرص حتى ،عائداً إلى اليهود }يود{ :األول أن يكون قوله:  ثالثة معاٍن اآلية لهاوالخالصة أن
  .فاقوا المشركين بحيث صار الواحد من اليهود يتمنى أن يعمر ألف سنة

ضاً يوجد طائفة أخرى حريصة على الحياة وهم أهل اإلشراك أن اليهود أحرص الناس على حياة وأي :والثاني
  .الذين يود أحدهم لو يعمر ألف سنة

 من المشركين الذين ياة حتى فاقوا أهل اإلشراك وأحرصأن اليهود أحرص الناس على ح: والمعنى الثالث
عالى أعلم هو أن  وربما كان األقرب لظاهر القرآن واهللا ت، لو يعمر ألف سنة-أي المشركين-يود أحدهم 

ي ن اليهودإولتجدن اليهود أحرص الناس على حياة وأحرص من أهل اإلشراك حتى  :يكون المعنى هكذا
  .يتمنى لو عمر ألف سنة ولكن ذلك ال ينفعه

وما هو ِبمزحِزِحِه ِمن الْعذَاِب َأن {: -عنهمارضي اهللا تعالى -وروى محمد بن إسحاق عن ابن عباس "
رمعبعد الموتاًما هو بمنجيه من العذاب وذلك أن المشرك ال يرجو بعثوأي  ]سورة البقرة) ٩٦([ }ي ."  

 ،زحزحته بمعنى حركتهو هي التحريك، ة الزحزح، من العذابأي ما هو بمنجيه }وما هو ِبمزحِزِحِه{
  .ه من العذابفليس ذلك بمباعد ل، أي اعد له وناقل له من العذاببمزحزحه أي أن ذلك ليس بم

تكون عائدة إلى ف أحدهم، بمزحزحأي الهاء هنا تحتمل أن تعود على يود أحدهم  }وما هو ِبمزحِزِحِه{
  .وما هو بمزحزح أحدهم عن العذاب لو عمر ألف سنةأي  }َأحدهم {:قولهالمذكور من 

ليس ذلك بمباعده من لبقاء من العذاب، أي  وطول ا ذلك التعمير أي}وما هو ِبمزحِزِحِه{: والمعنى الثاني
  .الضمير يرجع إلى التعمير ، أي أنالعذاب

له في اآلخرة  الموت فهو يحب طول الحياة، وأن اليهودي قد عرف مابعد  وذلك أن المشرك ال يرجو بعثاً"
  .من الخزي بما ضيع ما عنده من العلم

 هؤالء لو د أحرص على الحياة من هؤالء، وقد ود يهو:وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه اآلية
لم ينفعه إذ كان كافراًإبليسر كما أن عمر يعمر أحدهم ألف سنة وليس بمزحزحه من العذاب لو عم ."  

  . يعني على اإلشراك على قول عبد الرحمن بن زيد:وقد ود هؤالء

"}لُونمعا يِبم ِصيرب اللّهعباده من خير وشر وسيجازي كل عامل بعملهأي خبير بصير بما يعمل }و ."  

  .أن بصره نافذ فيهم يعني

، وأن ذلك كان لشدة ؟ المباهلة بالموتتكان لماذاإلى  هنا -رحمه اهللا تعالى–ربما لم يشر الحافظ ابن كثير و
  .، والموت بالنسبة لهم من أصعب األمور أغلى شيء عندهميي هت الحرصهم على الحياة

-رحمه اهللا-بن حجر ايقول الحافظ ،  بالهالك من الفريقين من المحاجة يدعى فيها على المبطلالمباهلة لونو

 ال يدور عليه الحول حيث ؛أكثر من سنة واحدةلم يمهل المباهل المبطل   والتتبع أنباالستقراءنه قد عرف إ :

محمد وعلى آله وصحبه وسلم، لمباهلة، واهللا أعلم، وصلى اهللا على نبينا في اإال وقد نزل به ما دعي فيه 
  ..والحمد هللا رب العالمين
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )٣٦(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

بِريَل فَِإنَّه نَزلَه علَى قَلِْبك ِبِإذِْن قُْل من كَان عدوا لِِّج{ : في تفسير قوله تعالى-رحمه اهللا تعالى-قال المفسر 
ْؤِمِنينى ِللْمشْربى ودهِه ويدي نيا بقاً لِّمدصاللِّه م * ِميكَاَل فَِإنِريَل وِجبِلِه وسرآلِئكَِتِه وما لِّلِّه وودع ن كَانم

لِّلْكَاِفِرين ودع ة البقرةسور) ٩٨- ٩٧([ }اللّه[.  

أجمع أهل العلم بالتأويل جميعاً أن هذه اآلية  :-رحمه اهللا تعالى-قال اإلمام أبو جعفر بن جرير الطبري "
  ".نزلت جواباً لليهود من بني إسرائيل إذ زعموا أن جبريل عدو لهم وأن ميكائيل ولي لهم

  : أما بعد،الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم

عدو لهم كما نقل عليه  -عليه الصالة والسالم-فسبب نزول هذه اآلية هو أن اليهود ذكروا أن جبريل 
والروايات الواردة في هذا كثيرة، وكثير منها ال يصح من جهة  -رحمه اهللا تعالى-اإلجماع ابن جرير 

لنـزول من جهة العبارة واللفظ، اإلسناد، ولكن بعضها صحيح وهذا الصحيح منه ما ليس بصريح في سبب ا
 وتجد في }من كَان عدوا لِِّجبِريَل{: -صلى اهللا عليه وسلم- فقرأ رسول اهللا : في الرواية مثالًيعني تجد

وقد عرفنا في بعض المناسبات أن العبارة الصريحة في سبب النـزول هي ، بعضها عبارات ليست بصريحة
 سبب نزول هذه اآلية:  كذا، أو يصرح ويقول اهللافأنزل اهللا اآلية، فأنزل: ل ثم يقوأن يذكر حادثة أو سؤاالً

  .كذا

من كَان {: -صلى اهللا عليه وسلم- فقال رسول اهللا  أو-صلى اهللا عليه وسلم- فقرأ رسول اهللا :أما إذا قال
 ويحتمل ، قبيل سبب النـزول مثالً، أو نزلت هذه اآلية في كذا، فإن هذا يحتمل أن يكون من}عدوا لِِّجبِريَل

أن يكون من قبيل التفسير، فالروايات الصحيحة منها ما ليس بصريح في أنه سبب نزول، ولكنك إذا تتبعت 
اإلنسان ال يستعجل في مثل هذه القضايا، فالروايات الواردة وجمعتها تجد فيها ما يصرح بذلك، ولذلك 

ي روايات أخرى أحياناً للحديث عبارة صريحة، فيكون ذلك  تجد ف؛ ألنك هذه الرواية ليست بصريحة،:ويقول
إنما يرجع إلى نقل الرواة، وقد تجد في الحديث الواحد في أوله ما هو غير صريح، وفي آخر الحديث ما 

  . وهذا موجود،يصرح بأنه سبب النزول

ن أولئك النفر من فالمقصود أن سبب نزول هذه اآلية هو قول اليهود هذا، ولعل من أصح ما ورد فيه هو أ
 وهم يعلمون -صلى اهللا عليه وسلم-، فأجابهم  عن مسائل متعددة-صلى اهللا عليه وسلم-اليهود سألوا النبي 

 عن تلك المسائل، وبعد ذلك سألوه عمن -صلى اهللا عليه وسلم-أنه ال يعرف الجواب إال نبي، فأجابهم النبي 

، وكان ذلك في هم أخبروه بأن جبريل عدو-صالة والسالمعليه ال-يأتيه بالوحي؟ فلما أخبرهم أنه جبريل 
صلى اهللا عليه -ن جبريل إ:  ميكائيل التبعناك، فهم يقولونلو كان : قالواحيثزعمهم سبباً لتكذيبهم وكفرهم، 
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إفكهم وكذبهم ومعروف  هو الذي يأتي بالعذاب والقحط وأن ميكال هو الذي يأتي بالخصب واألرزاق، -وسلم
  .ليس بمستبعد منهم فهم من معادن الشر، والكفر كما هو معلوم وعلى رسله وذلك -عز وجل-على اهللا 

 -صلى اهللا عليه وسلم- لما قدم النبي -رضي اهللا عنه-وجاء في بعض الروايات أن عبد اهللا بن سالم 

د اهللا بن سالم  ثم سأله عن صاحبه، فأخبره أنه جبريل فأخبر عب،مهاجراً إلى المدينة أتاه فسأله عن مسائل
رضي -  بأن جبريل عدو اليهود، وفي بعض الروايات أن ذلك أيضاً وقع لعمر-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 

صلى اهللا عليه - فسألهم عن النبي ، وعبادتهم لما دخل على بعض اليهود في مكان دراستهم-اهللا تعالى عنه
 أن -عليه الصالة والسالم-منعهم من اتباعه  أن الذي يخبروه وأ، ثم بعد ذلك جرى بينهم محادثة-وسلم

 : بقوله تعالى فوجد الوحي قد سبقه-صلى اهللا عليه وسلم-جبريل هو الذي يأتيه بالوحي، فجاء ليخبر النبي 

  .]سورة البقرة) ٩٧([ }قُْل من كَان عدوا{

واية أولئك النفر الذين  را جاء في ذلك هيهذه خالصة ألشهر الروايات الواردة في هذا المعنى، وأصح م
إنه جبريل، فكان :  فسألوه عن مسائل، فأخبرهم فسألوه عن صاحبه فقال-صلى اهللا عليه وسلم-وا للنبي ءجا

  .منهم ما كان

رجع إلى القاعدة أن الضمير ي ]سورة البقرة) ٩٧([ }قُْل من كَان عدوا لِِّجبِريَل فَِإنَّه نَزلَه علَى قَلِْبك{ :قوله تعالى
 القرآن، وهل جرى  يعني نزل}نَزلَه{و -صلى اهللا عليه وسلم- يعني جبريل }فَِإنَّه{  وعلى هذاأقرب مذكور،
هذا مثال على ما ذكرنا مراراً من عود الضمير إلى غير مذكور لكنه يفهم من ولم يجر له ذكر،  للقرآن ذكر؟

 يفهم من السياق، وهذا أسلوب عربي معروف، وقد سبق ذان هكر، فعاد الضمير إليه ألالقرآن ما ذُ، فالسياق
  .ذكره مراراً

 قل من كان عدوا لجبريل فإن جبريل نزل القرآن على قلبك، وأما ما قيل : وهو المتبادريكون معنى اآليةو
  فإن اهللا نزله يعني جبريل على قلبك ففيه بعد، وفي اآلية قرينة تردهمن كان عدواً لجبريلمن أن المراد 

القرآن كما  هو مصدق لما بين يديهالو، ]سورة البقرة) ٩٧([ }مصدقاً لِّما بين يديِه{: -تبارك وتعالى-وهي قوله 
  .-عز وجل-جاء وصفه في مواضع من كتاب اهللا 

  واهللا تعالى أعلم،}ين يديِهمصدقاً لِّما ب علَى قَلِْبك{ يعني القرآن، }نَزلَه{ي جبريل  أ}فَِإنَّه{ يكون المعنى :إذن

وهذه طريقة في الترجيح بين األقوال يذكرها المفسرون وهي أن يوجد في اآلية قرينة تدل على رجحان قول 
  .أو ضعف آخر، وهذا مثال عليها

   ". اهللا"لإي"يك وإسراف عبد، و  جبر، وم: قال عكرمة}من كَان عدوا لِِّجبِريَل{: قوله تعالى: قال البخاري"

، يعني أن هذه الكلمات األعجمية مركبة تركيباً إضافياً كما ؟ جبر وميك وإسراف بمعنى عبد: بقولهيعني ماذا 
ن اللفظة الثانية هي بمعنى إ: إذا قلناوعبد الرحمن، عبد اهللا، عبد العزيز، فتكون جبر كلمة وإيل كلمة، : تقول
 متساو، بمعنى أن جبرائيل ذلك يجعلها ذات معنىفإن  -علمعند كثير من أهل ال وهذا هو المشهور- اهللا

لك جميعاً بمعنى عبد اهللا، وهذا أمر فيه إشكال ألن هذه األلفاظ مختلفة، ولذ وميكائيل وإسرافيل وكل هؤالء
 :اللفظ الموحد هو بمعنى عبد، واللفظ الموحد فيها كلها إيل، قالوا: قالفإن بعض أهل العلم عكس القضية ف

عبد، بمعنى عبد الجبار، عبد العزيز، عبد الرحمن، فتكون إيل :  اسم، كما تقولواللفظة الثانيةهو عبد، إيل 
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 عكس ، يعنيافيها مؤخر المضاف يكونوهذا ليس بمستغرب، وعللوا ذلك بأن األسماء األعجمية في اإلضافة 

  ؟بادأما معنى فباد، أ، فيصل باد إسالم أباد، حيدر أ: األعجمية المركبة عندهم مثلاألسماءفما عندنا، 

  .وهكذا فيصل  بالد والثالثة،حيدر  بالد والثانية اإلسالم،بالد: ، فاألولىكأنها بمعنى بالد

فبعض أهل   كأن كلمة ستان معناها أرض،أوزبكستان،وباكستان، ون، تاتركس  في)ستان(كلمة : مثل ذلكو
 ومثل ذلك باألعجمية، -عز وجل-أسماء هللا  ى عبد، وتلك هذا بمعن)إيل (ي هوذ الموحد الاللفظ: العلم يقول

  .-عز وجل-والعلم عند اهللا ،  عبد اهللامعناه: إسرائيل قالوا

، فيها لغات كثيرة ]سورة البقرة) ٩٨([ }من كَان عدوا لِّلِّه ومآلِئكَِتِه ورسِلِه وِجبِريَل وِميكَاَل{ :وقوله تعالى
إلى ذلك في  ولسنا بصدد ذكرها، وال حاجة ، وميكائيل يذكرون فيه ست لغاتفجبرائيل فيه عشر لغات

 فعلى كل حال ليس مقصودنا هو التوسع ، يذكرونها فإنهم ومن شاء راجعها في بعض كتب التفسير،نظري
  . والتعليق على ما يحتاج إلى تعليق-رحمه اهللا-في ذكر شيء من ذلك، وإنما بيان وجه ما يذكره ابن كثير 

صلى -رسول اهللا سمع عبد اهللا بن سالم بمقدم : ال ق-رضي اهللا تعالى عنه-ثم روى عن أنس بن مالك "
  ". وهو في أرض يخترف-اهللا عليه وسلم

  .يجني الثمر  معناهيخترف

إني سائلك عن ثالث ال يعلمهن إال نبي، ما أول أشراط الساعة؟ :  فقال-صلى اهللا عليه وسلم-فأتى النبي "
:  قال))بهن جبريل آنفاًأخبرني ((: قال إلى أمه؟ ام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أووما أول طع

من كَان عدوا لِِّجبِريَل فَِإنَّه نَزلَه { : فقرأ هذه اآلية)١(ذاك عدو اليهود من المالئكة:  قال))نعم((: جبريل؟ قال
  ".]سورة البقرة) ٩٧([ }قَلِْبكعلَى 

بمعنى أنها قد   هذه اآلية،-صلى اهللا عليه وسلم-فقرأ رسول اهللا : قال فيهاحيث اية غير صريحة هذه الرو
 فلو بقينا مع هذه الرواية فقط لم نحكم بحال  عليه،-صلى اهللا عليه وسلم-تكون نزلت قبل ذلك فقرأها النبي 

صلى اهللا عليه -ك قاله رسول ألنه يحتمل أن يكون ذلومن األحوال أنها سبب النزول؛ ألنها غير صريحة، 
 في هذه المناسبة وإن لم يكن نزل بسببها، ولكن إذا نظرنا إلى الروايات األخرى نجد منها ما هو -وسلم

صريح في اللفظ، بأنه سبب النـزول، ولذلك هذه الرواية ثابتة صحيحة ولكنها غير صريحة، ولذلك إذا أردنا 
 ما وقع من اليهود من قولهم وزعمهم إنه: تطيع أن نقول بإجمال نس فإننا ما هو سبب نزول اآليةأن نرجح

رضي اهللا -سبب المعين، هل هو قول عبد اهللا بن سالم البأن جبريل عدوهم، لكن إذا أردنا أن نرجح ما هو 
 أو الذين حاورهم عمر، مثالً؟ -صلى اهللا عليه وسلم-سألهم النبي أو قول أولئك النفر من اليهود الذين  -عنه

صريحة، فمثل هذه الرواية صحيحة لكنها غير ال غير  الروايات هما أوالًهنا نستعبد نوعين من هذه الرواياتف
ال ففي مثل هذا المثال ،  وعامة هذه الروايات ضعيفة الضعيفةصريحة وبالتالي نستبعدها، ثم نستبعد الروايات

عن مسائل ثم سألوه عن  -لى اهللا عليه وسلمص-يكاد يبقى عندنا إال رواية أولئك النفر الذين سألوا النبي 
 -صلى اهللا عليه وسلم-وا للنبي ءصاحبه، فأخبرهم أنه جبريل فيكون ذلك هو السؤال، فربما كان أولئك قد جا
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    أول مقدم النبي -والوقت متقارب قبل عبد اهللا بن سالم، وإذا تعددت عندنا الروايات وصارت صحيحة، 

ن ذلك وقع في وقت متقارب فنـزلت اآلية بعد هذه إ: نقول عندئذ ف- المدينةىإل -صلى اهللا عليه وسلم-
  .األحداث جميعاً، فكلها سبب نزول

  ".))أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب(( :قال"  

  . قعر عدن النار التي تخرج من وهذه هيالمقصود أشراط الساعة الكبرى التي تكون قبل قيام القيامة،

وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا (("
  ".))سبق ماء المرأة نزعت

 حتى أقروا بأن -صلى اهللا عليه وسلم- سألهم النبي -صلى اهللا عليه وسلم-وأولئك النفر الذين سألوا النبي 

نعم، وأقروا به، ففي تلك : تعلمون ذلك؟ قالوا: المرأة رقيق أصفر، قال لهمماء الرجل غليظ أبيض، وماء 
 إذا عال  ألبيهالرواية جاء ما يدل على أن الشبه أيضاً والذكورة واألنوثة تقع بسبب هذه القضية، فيكون شبهه

يكون لألم، فإن الشبه ، وإذا عال ماء المرأة ماء الرجل، ء المرأة، ويكون المولود ذكراً بإذن اهللاماء الرجل ما
، وهو يدل داللة واضحة وصريحة على أن اإلنسان يخلق من مجموع الماءين ويكون المولود أنثى بإذن اهللا

 : أي]سورة اإلنسان) ٢([ }ِإنَّا خَلَقْنَا الِْإنسان ِمن نُّطْفٍَة َأمشَاٍج نَّبتَِليِه{ :-تبارك وتعالى-وذلك أيضاً في قوله 

صلى اهللا -، فهذا غير صحيح، والنبي من أن المرأة ليس لها ماء أصالًما يذكره أهل الطب  خالفاً ل،أخالط
لما سئل عن  ))إذا رأت الماء((:  وقال))؟ الولديشبههام بف((: م المرأة؟ قاللأتحت:  لما قيل له-عليه وسلم

  .)٢(الغسل

هود قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسالمي إن الي قال أشهد أن ال إله إال اهللا وأنك رسول اهللا، يا رسول اهللا"
 أي رجل عبد اهللا(( :-صلى اهللا عليه وسلم-هوتني فجاءت اليهود فقال لهم رسول اهللا يبقبل أن تسألهم 

أعاذه اهللا :  قالوا))أرأيتم إن أسلم؟((: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، قال:  قالوا))بن سالم فيكم؟ا
هو شرنا وابن : أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن محمداً رسول اهللا، قالوا: فقالمن ذلك، فخرج عبد اهللا 

 انفرد به البخاري من هذا الوجه، وقد أخرجه )٣("هذا الذي كنت أخاف يا رسول اهللا: شرنا، وانتقصوه فقال
  ".-رضي اهللا تعالى عنه-من وجه آخر عن أنس 

إذا وافقهم ف ويدعيه،  هذا حتى عند بعض من يتشبث بالعلموجد حيث،  هذه األمة به بعضهمهباهذا مما شو
عالمة الزمان النحرير، وإذا خالفهم ولو في قضية اجتهادية صار هالكاً وجاهالً وال يفهم شيئاً، اإلنسان صار 

 الكبائر  هذهتعن حتى في عرضه واتهم بكل رزية، وال أدري هل كان بل ربما طُ،وما إلى ذلك من العبارات
فالمهم ، ؟وجدت عند المخالفة فقطأم  رمى بها الصالح هل كانت موجودة من قبلئم والموبقات التي يوالجرا

 وإذا أحب -عز وجل-يتقي اهللا بل م في هذا، هفعله بنو إسرائيل، فينبغي لإلنسان أال يشابهيالذي أن هذا 
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 يقتصد  أن إذا أبغضوكذلك عليهنحوها، ، و"عالمة"كـداعي لأللقاب التي يبالغ فيها، فال يقتصد في الحب، 
  .في البغض، فال داعي للعبارات أيضاً التي ال يحتاج إليها

 ،تماماً فال تأمن أن ينقلب إلى الطرف اآلخر  إذا رأيت الرجل يبالغ في الحب وهي أنك قاعدة في هذا،وهنا
، تسمعه من قبلكنت  مائة وثمانين درجة وستسمع منه عكس ما نقلبالشخص في يوم ما سي هذا  أنوقعتبل 

ليس معتدالً في أموره، وإنما يعيش وأنه وهذا ينبئ عن خلل في طريقة تفكير اإلنسان واختالل في مزاحه، 
زن، وحكمه على األشياء غير غير مت وحياته على المبالغات، ولذلك نظره غير مستقيمفعلى المبالغات، 

 الفقهية ودراستها،  تسلم، سواء في قضايا األحكام ألن الذي يحركه نفس تطيش، ومثل هذا أحكامه المنضبط؛
  . في حكمه على األشياء أو الناس أو غير ذلكأو

 ال تتغير في "إيل" عبارة عن عبد والكلمة األخرى هي اسم اهللا؛ ألن كلمة "يلإ" :ومن الناس من يقول"
 عبد الكافي، عبد الجليل،  عبد الملك، عبد القدوس، عبد السالم،،عبد الرحمن، الجميع، فوزانه عبد اهللا

 وكذلك جبرائيل وميكائيل، وعزرائيل، وإسرافيل ،فعبد موجودة في هذا كله، واختلفت األسماء المضاف إليها
  ".ونحو ذلك، وفي كالم غير العرب يقدمون المضاف إليه على المضاف، واهللا أعلم

 في قوله هم وجدوا في كالم العرب أن إيل بمعنى اهللا أن-وهو المشهور-  القول األولأصحاب دعا الذي
 أيضاً في كالم العرب على أن اإلل هو اهللا، ويطلق ذلك ]سورة التوبة) ٨([ }الَ يرقُبواْ ِفيكُم ِإال والَ ِذمةً{ :تعالى
وا عليه ء فقر" ما يقوله صاحبكموا عليءاقر":  فقالبكر الصديق، لما جاءه وفد مسليمة، وكذلك قول أبي العهد

 والطاحنات طحناً، والعاجنات عجناً، فالخابزات خبزاً، فالالقمات لقماً، وغير ذلك من :تالبعض الخزعب
  وهذان إيل غير اإلل،إ : بمعنى من رب، لكن يمكن أن يقال"أشهد أن هذا لم يخرج من إل": الترهات، فقال

ما عبد هي إيل، هذه في اللغة  ليست بمعنى عبد، وإنا وميكار، بمعنى أن جبنها غير معكوسةإ: لو قلنا
  .لرب، ويطلق ذلك أيضاًَ على العهداألعجمية، لكن في اللغة العربية، اإلل هو ا

إذا فككنا االرتباط وهذا أمر ال إشكال فيه؛ ألن هذه اللغة أعجمية وهذه لغة عربية، فصار التشابه في اللفظ، ف
جمية، فإن ذلك ال تعلق له بكالم العرب، فهذه األسماء هي تقال في لغة العرب كذا، وأما في اللغة األع: فنقول

  .أعجمية، جبرائيل وميكائيل، وال إشكال عندئذ

سورة ) ٩٧([ }قُْل من كَان عدوا لِِّجبِريَل فَِإنَّه نَزلَه علَى قَلِْبك ِبِإذِْن اللِّه{ :وأما تفسير اآلية فقوله تعالى"
يعلم أنه الروح األمين الذي نزل بالذكر الحكيم على قلبك من اهللا بإذنه له ، أي من عادى جبرائيل فل]البقرة

  ".في ذلك، فهو رسول من رسل اهللا ملكي

 ألنه محل العلم والعقل، وهذه األمة أناجيلها في صدورها، فهذا ؛خص القلب }فَِإنَّه نَزلَه علَى قَلِْبك ِبِإذِْن اللِّه{

  .ال إشكال فيه

وما هم ِبضآرين ِبِه ِمن َأحٍد {:  في قوله تعالىسيأتي الكالم عن اإلذنوبإذن اهللا له في ذلك،  أي }ِهِبِإذِْن اللّ{
  .، فهنا معنى بإذن اهللا أي بإرادته، وتسهيله وتيسيره]سورة البقرة) ١٠٢([ }ِإالَّ ِبِإذِْن اللِّه

ول يلزمه اإليمان بجميع الرسل، وكما أن ومن عادى رسوالً فقد عادى جميع الرسل، كما أن من آمن برس"
ِإن الَِّذين يكْفُرون ِباللِّه ورسِلِه ويِريدون { :من كفر برسول فإنه يلزمه الكفر بجميع الرسل، كما قال تعالى
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اآليتين، فحكم عليهم  ]سورة النساء) ١٥٠([ }َأن يفَرقُواْ بين اللِّه ورسِلِه ويقُولُون نُْؤِمن ِببعٍض ونَكْفُر ِببعضًٍ
 وكذلك من عادى جبرائيل فإنه عدو هللا؛ ألن ،بالكفر المحقق إذ آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعضهم

وما نَتَنَزُل ِإلَّا ِبَأمِر ربك لَه ما بين {: ، وإنما ينزل بأمر ربه، كما قالجبرائيل ال ينزل باألمر من تلقاء نفسه
اَأينَِسي كبر ا كَانمو ذَِلك نيا بما خَلْفَنَا وم{ :، وقال تعالى]سورة مريم) ٦٤([} ِدينَا و بلَتَنِزيُل ر ِإنَّهو

الَِمينالْع *الَْأِمين وحَل ِبِه الرنَز *نِذِرينالْم ِمن ِلتَكُون لَى قَلِْبكسورة الشعراء) ١٩٤-١٩٢([} ع[.  

صلى اهللا -قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 
رائيل على  ولهذا غضب اهللا لجب)٤())من عادى لي ولياً فقد بارزني بالحرب((:  قال اهللا تعالى-عليه وسلم

) ٩٧([} ه علَى قَلِْبك ِبِإذِْن اللِّه مصدقاً لِّما بين يديِهمن كَان عدوا لِِّجبِريَل فَِإنَّه نَزلَ{: من عاداه، فقال تعالى

  . أي من الكتب المتقدمة]سورة البقرة

}ْؤِمِنينى ِللْمشْربى ودهأي هدى لقلوبهم وبشرى لهم بالجنة وليس ذلك إال  ،]سورة البقرة) ٩٧([ }و
ونُنَزُل { : وقال تعالى اآلية،]سورة فصلت) ٤٤([ } آمنُوا هدى وِشفَاءقُْل هو ِللَِّذين{:  كما قال تعالىللمؤمنين

، ثم قال  اآلية]سورة اإلسراء) ٨٢([} ِمن الْقُرآِن ما هو ِشفَاء ورحمةٌ لِّلْمْؤِمِنين والَ يِزيد الظَّاِلِمين َإالَّ خَسارا
، ]سورة البقرة) ٩٨([ }كَِتِه ورسِلِه وِجبِريَل وِميكَاَل فَِإن اللّه عدو لِّلْكَاِفِرينمن كَان عدوا لِّلِّه ومآلِئ{: تعالى

اللَّه {:  المالئكة والبشر كما قال تعالىورسله تشمل رسله من-ني ومالئكتي ورسلي امن عاد: يقول تعالى
 وهذا من باب عطف }وِجبِريَل وِميكَاَل{ -]سورة الحـج) ٧٥([ }يصطَِفي ِمن الْملَاِئكَِة رسلًا وِمن النَّاِس

  ".الخاص على العام، فإنهما دخال في المالئكة في عموم الرسل

 جاء هذا العطف، عطف الخاص على م ومن ثَجبريل وميكال هما من المالئكة لكنهما من أفضل المالئكة

 مع أنها من ]سورة البقرة) ٢٣٨([ }لصلَواِت والصالَِة الْوسطَىحاِفظُواْ علَى ا{: -عز وجل-العام، كما قال اهللا 
لداللة على فعطف العام على الخاص يكون لنكتة، كاجملة الصلوات، لكن لشرفها وأهميتها عطفها عليها، 

  .منزلتهوشرفه ألهميته 

تنزيالً هما على المالئكة عطف -عز وجل- من المالئكة لكن لشرفهما ومنـزلتهما عند اهللا افجبريل وميكال هم
 من جملة المالئكة فعطفهما على المالئكة كأنهما من غير ما، فه الوصفي منـزلة التغاير الذاتيللتغاير

المالئكة، لكن كان ذلك العطف لتغاير األوصاف، فجبريل وميكال من أشرف المالئكة، فنـزل ذلك منـزلة 
هذا تغاير ذاتي وليس تغايراً جاء الرجال والكتب ف: قول مثالً تالتغاير الذاتي، بمعنى كأنهما جنس آخر، كما

 بحسب األسباب من سببول لمعنى خصصته لكنك الرجال، من فزيد ،جاء الرجال وزيد: وصفياً، لكن إذا قلت

   بذلك فخص األسباب، من ذلك غير أو مجيئه، ألهمية أو تأخره، يتوقع أو مثالً يأتي أنه يتوقع ما كونه أو المقام،

 من قطعاً هما -والسالم الصالة عليهما- وميكال جبريل أن المراد حال كل على لكن ،به امق لمعنى أو لوصف

 وأحياناً ،له تشريفاً الخاص هذا في لمعنى العام على الخاص عطف باب من ذلك لكن باالتفاق، المالئكة جملة

  .ميمالتع لقصد  العام بعده يذكر ثم خاص شيء ذكري أي ،عكسال يكون
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 في ميكائيل معه وقرن وأنبيائه، اهللا بين السفير وهو لجبرائيل، االنتصار في السياق ألن ؛بالذكر اخصص ثم"

 منهما واحداً عادى من أن تعالى اهللا فأعلمهم هم،ولي وميكائيل عدوهم جبرائيل أن زعموا اليهود ألن اللفظ؛

 وهي أكثر، جبرائيل ولكن األحيان، بعض اهللا أنبياء على ينزل أيضاً وألنه أيضاً، اهللا وعادى اآلخر عادى فقد

    اهللا رسول أن الصحيح في جاء ولهذا القيامة، يوم للبعث الصور في بالنفخ موكل إسرافيل أن كما وظيفته،

 السموات فاطر وإسرافيل وميكائيل جبرائيل رب اللهم(( :يقول الليل من قام إذا كان -وسلم عليه اهللا صلى-

 الحق من فيه اختلف لما اهدني يختلفون، فيه كانوا فيما عبادك بين تحكم أنت والشهادة الغيب عالم ،واألرض

  ".)٥())مستقيم صراط إلى تشاء من تهدي إنك بإذنك،

 والحياة الروح وهو بالوحي، موكل جبرائيلف البشر، حياة بها ترتبط الثالثة المالئكة هؤالء مكانة أن بمعنى

 ِإلَيك َأوحينَا وكَذَِلك{ البهيم، الحيوان بمنـزلة وصار وكرامته إلنسانيته فاقداً صار اإلنسان فقدها اإذ التي الحقيقية

  .الكبرى المهمةو األساسية الحياة له كانت النفخة هذه قلبه في دخل فمن ،]الشورى سورة )٥٢([ }َأمِرنَا من روحا

 ال والثاني ،-الوحي أي- به إال لألرواح قوام ال األولف بها، إال بدانلأل قوام ال التي باألرزاق موكل وميكائيل
 وعودة األجساد قيام به يكون الذي الصور في بالنفخ الموكل إسرافيل والثالث ،-الرزق أي- به إال لألبدان قوام

 الصالة عليه- النبي فذكرهم الحياة، من الثالثة األنواع هذه بهم تعلقت فهؤالء والنشور، والبعث إليها، األرواح

 ذكر وجه في -اهللا رحمه- القيم ابن كالم إلى وارجع ))..وإسرافيل وميكائيل جبرائيل رب اللهم(( :-والسالم

  .للغاية مفيداً كالماً ذكر الدعاء، هذا مثل في التخصيص وجه على الثالثة المالئكة هؤالء

 فإنه :يقل لم حيث المضمر، مكان المظهر إيقاع فيه ]البقرة سورة )٩٨([ }لِّلْكَاِفِرين عدو اللّه فَِإن{ :تعالى وقوله"

 وإظهاره، المعنى هذا لتقرير هنا ها االسم هذا اهللا أظهر وإنما }لِّلْكَاِفِرين عدو اللّه فَِإن{ :قال بل للكافرين، عدو

 خسر فقد عدوه اهللا كان ومن له، عدو اهللا فإن اهللا عادى ومن اهللا، عادى فقد هللا ولياً عادى من أن وإعالمهم

  ".)٦())بالمحاربة آذنته فقد ولياً لي عادى من(( :الحديث تقدم كما واآلخرة، الدنيا

 .وإظهاره المعنى هذا لتقرير هنا ها االسم هذا اهللا أظهر وإنما :يقول }لِّلْكَاِفِرين عدو اللّه فَِإن{ :تعالى قوله

 في اإلظهار أن إلى اإلشارة وسبق للكافرين، عدو فإنه :يقل لم نهإ :أي }اللّه فَِإن{ لةالجال لفظ االسمب يقصد

 أن :األول :شيئان ذكري هناو المقام، بحسب المهابة لتربية يكون تارةف لمعنى، أو لنكتة يكون اإلضمار موضع

 كان للكافرين عدو فإنه :قال لو ألنه ؛االلتباس لرفع اإلضمار موضع في أظهر :فيه يقال }اللّه فَِإن{ :قوله

 الضمير أن األصلف }من كَان عدوا لِّلِّه ومآلِئكَِتِه ورسِلِه وِجبِريَل وِميكَاَل{ :قوله من مذكور بآخر سيلتبس

 أن ويحتمل النـزول، سبب هو ألنه ؛جبريل يكون أن ويحتمل ميكال، هو مذكور آخرو مذكور آخر إلى يرجع

 كناية هي ما ذكر عن العرب مكال في اختصاراً الضمائر تذكر أن األصل أن ومع -وجل عز- اهللا لىإ يرجع

  .أعلم واهللا أضمر، لو سيقع كان الذي لاللتباس مزيالً كان هنا اإلظهار أن إال عنه

 الذي الكالم لكن نا،ه االلتباس لرفع اإلضمار موضع في أظهرف }اللّه فَِإن{ :قال بل للكافرين عدو فإنه :قال فما 

 وجبريل ورسله ومالئكته هللا عدواً كان من :قال لوف الكافرين، من بدالً  يصلح -اهللا رحمه- كثير ابن ذكره
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 الواحد على تصدق للعموم "من"و ،آخره إلى وميكال لجبريل المعادين هؤالءل يأ لهم، عدو اهللا فإن وميكال

  .لهم عدو اهللا فإن الئكةالم لهؤالء عدواً كان اًأي :أي والجماعة،

 بينهما الفرقو الموضع هذا في ال الموضع بذلك يتعلق كثير ابن الحافظ ذكره الذي المعنى ذاه أن فالمقصود

 صلى- جبريل عداوة أن يبين أن أجل من لهم عدو :يقل ولم }لِّلْكَاِفِرين عدو{ :الوق صرح هناكف ولذلك واضح،

 :قالوا لكنهم باهللا، اإليمان يدعون هم بل باهللا يكفرون إنهم :قالوا ما فهؤالء -وجل زع- باهللا كفر -وسلم عليه اهللا

 لما لكن صراحة، المقصود هذا به يحصل لم جبريل بمعاداتهم لهم عدو اهللا فإن :قال فلو ،جبريل يعادون إنهم

 الذي هو وهذا كفر، -والسالم الصالة عليه- يلجبر عداوة بأن تصريحاً ذلك كان }لِّلْكَاِفِرين عدو اللّه فَِإن{ :قال

 الحافظ ذكره لما اإلضمار موضع في أظهر هنا فإنه :قوله نإ :قال أحداً أعلم الف العلم أهل جميع هعلي مشى ربما

 ويصيبه أحياناً يكتب اإلنسانف النسيان، أو الذهول أو النسخة، في أحد تصرف من ذلك وقع كان فربما كثير، ابن

 تعالى واهللا -تعالى اهللا رحمه- كثير ابن الحافظ على يخفى ال المعنى هذا مثلف إالو نسيانوال الوهم من شيء

  .أعلم

"}لَقَدلْنَآ وَأنز كاٍت ِإلَينَاٍت آييا بمو كْفُرا يِإالَّ ِبه ا *الْفَاِسقُونكُلَّمواْ َأوداهداً عهع ذَهم فَِريقٌ نَّبنْهْل مب مهالَ َأكْثَر 
ْؤِمنُونا *يلَمو ماءهوٌل جسر نقٌ اللِّه ِعنِد مدصا ملِّم مهعذَ مفَِريقٌ نَب نم ُأوتُواْ الَِّذين الِْكتَاب اء اللِّه ِكتَابرو 

وِرِهمظُه مالَ كََأنَّه ونلَمعواْ *يعاتَّبا وتَتْلُواْ م اِطينلَى الشَّيلِْك عم انملَيا سمو كَفَر انملَيس لَِكنو اِطينالشَّي 

 ِإنَّما يقُوالَ حتَّى َأحٍد ِمن يعلِّماِن وما وماروتَ هاروتَ ِبباِبَل الْملَكَيِن علَى ُأنِزَل وما السحر النَّاس يعلِّمون كَفَرواْ

نفَالَ ِفتْنَةٌ نَح تَكْفُر ونلَّمتَعا فَيما ِمنْهم قُونفَرِبِه ي نيِء برِجِه الْموزا ومم وه ينآرِبِه ِبض ٍد ِمناللِّه ِبِإذِْن ِإالَّ َأح 

ونلَّمتَعيا وم مهرضالَ يو مهنفَعي لَقَدواْ وِلمِن علَم اها اشْتَرم ِةاآلِخ ِفي لَهر خَالٍَق ِمن لَِبْئسا واْ موِبِه شَر 

مهَأنفُس كَانُواْ لَو ونلَمعي* لَوو منُواْ َأنَّها آمةٌ واتَّقَوثُوبلَم ناللَّه ِعنِد م رخَي كَانُواْ لَّو ونلَمعسورة )١٠٣-٩٩([ }ي 

  .]البقرة

 أي اآلية، }..بينَاٍت آياٍت ِإلَيك َأنزلْنَآ ولَقَد{ :تعالى قوله في -لىتعا اهللا رحمه- جرير بن جعفر أبو اإلمام قال

 علوم خفايا من اهللا كتاب حواه ما هي اآليات وتلك ،نبوتك على داالت واضحات آيات محمد يا إليك أنزلنا

 يكن لم التي بهمكت تضمنته عما والنبأ إسرائيل بني من ائلهمأو وأخبار مأخباره سرائر ومكنونات اليهود

 فأطلع التوارة، في كانت التي أحكامهم من وبدلوه وأواخرهم أوائلهم حرفه وما وعلماؤهم، أحبارهم إال يعلمها

 لمن البينات اآليات أمره من ذلك في فكان -وسلم عليه اهللا صلى- محمد نبيه على أنزل الذي كتابه في اهللا

  ".صحيحة فطرة ذي كل فطرة في كانت إذ غي؛والب الحسد هالكها إلى يدعها ولم نفسه أنصف

 فيكون والبغي الحسد هالكها إلى اهعدي ولم يكون أن ويمكن يتركها لم بمعنى والبغي، الحسد إلى هاعيد لم يعني

فاعال الحسد.  

 من -وسلم عليه اهللا صلى- محمد به جاء ام بمثل أتى من تصديق صحيحة فطرة ذي كل فطرة في كان إذ"

 عن الضحاك قال كما آدمي، عن منه شيئاً أخذ وال بشري، من تعلمه تعلم غير من ،وصف التي البينات تاآليا

 به وتخبرهم عليهم تتلوه فأنت :يقول ،بينات آيات إليك أنزلنا ولقد :-ماعنه تعالى اهللا رضي- عباس ابن
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 اهللا يقول ،وجهه على أيديهم في ابم تخبرهم وأنت كتاباً، تقرأ لم يأم عندهم وأنت ذلك وبين وعشية، غدوة

  ".يعلمون كانوا لو حجة وعليهم وبيان، عبرة ذلك في :تعالى

 لبساً، الحق في تدع ال فهي اتضح، إذا يبين بان من الواضحات بمعنى والبينات اآليات، معنى على لكالما سبق

 عربي بلسان وإنما يفهمون ال وبما يعقلون ال بما يخاطبهم لمف نفسها، في أيضاً بينة أنها كما وتوضحه تكشفه

  .واضح نبي شيء هو وإنما غموض، وال إلغاز فيه فليس مبين،

 مطلق به المراد والفسق ]البقرة سورة )٩٩([ }الْفَاِسقُون ِإالَّ ِبها يكْفُر وما بينَاٍت آياٍت ِإلَيك َأنزلْنَآ ولَقَد{ :قوله

 عن الخروج من دونه ما على ويطلق الكفر، معنىب األكبر الخروج على قفيطل العرب، كالم أصل في الخروج

 األولوي الموافقة مفهوم في األصوليين عند ومعروف الفسق، هو فهذا معصيته، إلى -وجل عز- اهللا طاعة

 مجاءكُ ِإن{ :تعالى قوله وهو ،كتبهم في دائماً يرددونه الذي بمثالهم وذلك الخطاب فحوى يسمونه الذي الظني
 نتبين، أن إلى بحاجة لسنا العدل جاء إن أنه المخالفة مفهوم :قالوا ،]الحجرات سورة )٦([ }فَتَبينُوا ِبنَبٍأ فَاِسقٌ

 بمعنى هو، دينه في عدالً يكون قد الكافر ألن ؛ظني لكنه أولى باب من فالتبين كافر جاء إن أنه الموافقة ومفهوم

 يحرم دينه أن عرفنا إذا ونتبين نتحرى فهل الكذب، من يتحرز فهو وبالتالي ذبالك عليه يحرم ودينه بدينه ملتزم

 العمياء الشاةب التضحية عن النهي في يقولون ما مثل وهذا ظني، :قالوا هنا فمن ؟ال وأ متدين وهو الكذب عليه

 ال السمن نةمظ فهي رابضة، وهي وترعى العلف أفضل صاحبها يعلفها العمياء ألن ؛ظني لكنه أولى باب من
  .المرعى نصف إال ترى ال يتال العوراء بخالف ،الهزال

 ما ويشمل الكافر فيشمل وهذا، هذا على يطلق الفاسق أصل ألن دقيقاً؛ ليس األصوليون يذكره الذي المثال فهذا

 سبب فيه صح لو وحتى معنييه، أحد على للفظ حمل وهذا العاصي، بمعنى الفاسق على نزلوه مه لكن دونه،

  .السبب بخصوص ال اللفظ بعموم فالعبرة -يصح ال أنه مع- النـزول

 وما الميثاق من عليهم خذُأ ما هموذكر -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول عثب حين الصيف بن مالك وقال"

ما واهللا :قال -وسلم عليه اهللا صلى- محمد في إليهم هدع اهللا زلفأن ميثاقاً، علينا أخذ وما محمد في إلينا هدع 

  .]البقرة سورة )١٠٠([ }منْهم فَِريقٌ نَّبذَه عهداً عاهدواْ َأوكُلَّما{ :تعالى

 عهد األرض في ليس نعم، :قال ،]البقرة سورة )١٠٠([ }يْؤِمنُون الَ َأكْثَرهم بْل{ :قوله في البصري، الحسن وقال

  ".غداً قضونوين اليوم يعاهدون ونبذوه نقضوه إال عليه يعاهدون

 بمعنى العهد، ونبذت الثوب، نبذت :تقول الطرح، معناه النبذ }منْهم فَِريقٌ نَّبذَه عهداً عاهدواْ َأوكُلَّما{ :تعالى قوله

  .العهد ينقضون فهم وطرحه عنه التخلي

  .الطائفة بمعنى فريقال }منْهم فَِريقٌ{ :وقوله

 -أعلم تعالى واهللا- معنيين تحتمل أنها نجد فيها التأمل عند }يْؤِمنُون الَ ثَرهمَأكْ بْل{ :-وتعالى تبارك- قولهو

 أضرب  أنه أي )ال( بمعنى بل أن أي }َأكْثَرهم بْل منْهم فَِريقٌ نَّبذَه عهداً عاهدواْ َأوكُلَّما{ المراد يكون أن تحتملف

  .كلهم أو كثرهمأ ينقضه وإنما ممنه فريق هينقض ال :قالو األول الكالم عن

 أكثرهم، نبذه بل منهم فريق نبذه األول، الكالم عن إضراباً فيكون ظاهره، على يكون وقد ،الكل بالكثرة يراد قدو

  .العهد بنبذ ذلك فيكون



 ١٠

 هذا أن بمعنى }يْؤِمنُون الَ كْثَرهمَأ بْل{ :قال ثم }منْهم فَِريقٌ نَّبذَه عهداً عاهدواْ َأوكُلَّما{ المعنى يكون أن ويحتمل

 المعنى فيكون ورسله، باهللا يصدقون ال أكثرهم وإنما عليهم يحرم النبذ ذلك بأن منهم جهالً يكون ال للعهد النبذ

 غير أكثرهم لكون وإنما لهم، يحل ذلك أن اعتقاداً ذلك يفعلون ال بحيث }منْهم فَِريقٌ نَّبذَه عهداً عاهدواْ َأوكُلَّما{

  .ورسله باهللا مؤمنين

 وليس أكثرهم هم ذلك يفعلون الذين بل }منْهم فَِريقٌ نَّبذَه عهداً عاهدواْ َأوكُلَّما{ هو األول المعنى أن والخالصة

  .فقط منهم اًفريق

 نبذوا تصديقهم لعدمو لكفرهم ولكن ،بحله اعتقاداً يفعلونه ال العهد منهم فريق ينقض حينما أنهم الثاني المعنىو

  .العهود هذه

 هذاب الثاني المعنى يكون أن يمكن هنا ومن ،}يْؤِمنُون الَ{ :قوله حملن كيف وهو إشكال يبقى األول المعنى وعلى

  .أعلم تعالى واهللا للسياق، مالئمة أكثر االعتبار

 بْل منْهم فَِريقٌ نَّبذَه عهداً عاهدواْ َأوكُلَّما{ :هكذا يفسر أن يمكن إنه إذ ببعيد ليس األول فالمعنى حال كل علىو

مهالَ َأكْثَر ْؤِمنُونأكثرهم ينبذه إنماو )ال( يعني }ي.  

 المعنى في اإلشكال يدفع أن يمكن ابهذو العهد، هذا بنقض به يكفرون وإنما باهللا يؤمنون ال أي }يْؤِمنُون الَ{

  .األول

 داًاعتقا أو جهالً ذلك يفعلون ال أنهمو العهد، نقض من منهم وقع لما تعليال }يْؤِمنُون الَ{ :قوله يكون أن ويمكن

  .باهللا إيمانهم ولعدم إيمانهم النخرام وإنما بحله

 ،العهد نقض منهم يحصل فالذي ،العهود يلتزمون ال أنهم يعني }يْؤِمنُون الَ{ :قوله فيكون األول القول على وأما
  .للعهود لنقضهم نتيجة منهم كفراً ذلك فيكون

 من شيء باله في يخطر وال يقرأ اإلنسان كان فربما معانيه في والنظر القرآن تأمل في ذهنك فتقتُ أن والمقصود

  .المستعان واهللا ،وقفلت المعنى عن سئل ولو ذلك

  ..العالمين رب هللا والحمد وسلم، وصحبه آله وعلى محمد نبينا على اهللا وصلى
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )٣٧(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  . على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى اهللا وسلم وبارك العالمين،الحمد هللا رب

 }للِّه مصدقٌ لِّما معهم   ن ِعنِد ا  ولَما جاءهم رسوٌل م   { : في تفسير قوله تعالى    -رحمه اهللا تعالى  -قال المفسر   

  .]سورة البقرة) ١٠١([

صـلى اهللا عليـه     - لما جاءهم محمد     :قال }للِّه مصدقٌ لِّما معهم   ولَما جاءهم رسوٌل من ِعنِد ا     {قال السدي   "
وأخـذوا بكتـاب آصـف،      فنبذوا التوراة    موه بها فاتفقت التوراة والقرآن    عارضوه بالتوراة، فخاص   -وسلم

  ".}كََأنَّهم الَ يعلَمون{: وسحر هاروت وماروت، فلم يوافق القرآن فذلك قوله

  : والصالة والسالم على رسول اهللا أما بعد،الحمد هللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم

صـلى اهللا عليـه     - وهو محمد    }معهمولَما جاءهم رسوٌل من ِعنِد اللِّه مصدقٌ لِّما         {: -تبارك وتعالى -فقوله  
عارضوه بالتوراة فخاصـموه بهـا، فاتفقـت         :قال  مصدق لما معهم مما جاء في التوراة وفي كتبهم         -وسلم

        ال شك أن الخطاب فيه موجه إلـى اليهـود الـذين عاصـروا النبـي                : الخ..التوراة والقرآن فنبذوا التوراة   

واتَّبعواْ ما تَتْلُواْ الشَّياِطين    {:  بعده -تبارك وتعالى -يه، لكن قوله     خفاء ف   وذلك أمر ال   -صلى اهللا عليه وسلم   -
  انملَيلِْك سلَى مإلى نفـس هـؤالء، ويحتمـل أن         اً موجه  فيه يكون الخطاب   يحتمل أن  ]سورة البقرة ) ١٠٢([ }ع 

اليهود الذين كانوا فـي  أي  -سالمعليه الصالة وال-يتوجه فيه الخطاب إلى أولئك الذين كانوا في عهد سليمان    
وهناك نحتاج إلى مثل هذه الروايـة، باعتبـار   ، ذلك الوقت اتبعوا السحر، وسيأتي الكالم على هذا إن شاء اهللا    

  .أنها أحد القولين في المسألة

نبـي  فلما وجدوا االتفاق بين التوراة وبين القرآن، وأنها تصدق ما جاء به ال      ،عارضوه بالتوراة فخاصموه بها   
عارضوه بالسحر الذي كان مكتوباً وموجوداً منذ ذلك العهد، هذا أحد القولين وسيأتي              -صلى اهللا عليه وسلم   -

صـلى اهللا  -النبي  إن شاء اهللا بيان ذلك، لكن هنا ال تحتمل غير هذا، الخطاب موجه إلى الذين كانوا في زمن              
  .؛ ألنهم هم الذين أدركوه-عليه وسلم

هم نبذوا علمهم وكتموه وجحـدوا  إن القوم كانوا يعلمون ولكن : قال }كََأنَّهم الَ يعلَمون  {: وقال قتادة في قوله   "
 أي  ]سـورة البقـرة   ) ١٠٢([ }واتَّبعواْ ما تَتْلُواْ الشَّياِطين علَى ملِْك سلَيمان      {: وقال السدي في قوله تعالى    به،  

  ".-عليه السالم-على عهد سليمان 

،  أي عملوا وفعلوا ما تتلوا الشياطين على ملك سـليمان          }بعواْ ما تَتْلُواْ الشَّياِطين علَى ملِْك سلَيمان      واتَّ{: قوله
  . اشتغلوا بالسحرأي أنهم

إذا كانوا اتبعوا ما كانت تتلوه الشياطين علـى ملـك سـليمان    ف وبين المعنيين مالزمة،  ، من االتباع  }واتَّبعواْ{
 بمعنى فعلوا، }واتَّبعـواْ { : قولههم اشتغلوا به وتركوا العمل بما أنزل اهللا، فبعض أهل العلم يفسرفمعنى ذلك أن 

 وال إشكال في هذا، إذا فسرت االتباع بمعناه الظـاهر فـإن          -رحمه اهللا -ككبير المفسرين ابن جرير الطبري      
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 أي اشتغلوا بالسحر وعملوا به، وأعرضوا       }لشَّياِطين ما تَتْلُواْ ا   واتَّبعواْ{: ذلك يقتضي العمل به، فلك أن تقول      
ه، وذلـك  صار تابعاً ل  يتبادر من معناه، اتبع كذا، بمعنى    ولك أن تفسر االتباع بما     ،-عز وجل -عن كتاب اهللا    

  ومن هؤالء الذين اتبعوا؟. .لم يتبعوا وحي اهللا وإنما اتبعوا السحرفيقتضي أن يكون مشتغالً به عامالً به، 

 وذلـك   -صلى اهللا عليه وسلم   -هذا خطاب ألولئك الذين عاصروا النبي       :  قبله، فيقال  ا أن ينـزل على م    يمكن
وا بكتـب الـسحر هـذه       ءأردوا أن يعارضوه بالتوراة، فلما وجدوا الموافقة بين التوراة وبين القرآن جا           أنهم  

) ٨٩([ }ولَما جـاءهم ِكتَـاب  { : في قولهفعارضوه بها، كما قال السدي؛ ليكون الكالم بعضه يرجع إلى بعض،      

  . إلى طائفة معينةاًهوجمفيكون  ،]سورة البقرة) ١٠٢([ }واتَّبعواْ{: قوله، و]سورة البقرة

 حيـث اشـتغلوا   -عليه الـصالة والـسالم   -ويمكن أن يكون ذلك هنا يعود إلى الذين كانوا في زمن سليمان             

  .]سورة البقرة) ١٠٢([ }لُواْ الشَّياِطين علَى ملِْك سلَيمانواتَّبعواْ ما تَتْ{: كما قالبالسحر، 

ليس ثمة ما تقوم به الحجة من تحديـد هـذا           : قالف ذكر معنى يجمع بين هذا وهذا،        -رحمه اهللا -وابن جرير   
: يقـول  أو بالذين كانوا في زمن سـليمان، و     -صلى اهللا عليه وسلم   -الخطاب، وتخصيصه بالمعاصرين للنبي     

 في اليهود فاشياً فيهم إلـى زمـن         ذين كانوا في زمن سليمان اتبعوا الشياطين والسحر وال زال ذلك سارياً           وال
 }واتَّبعواْ ما تَتْلُواْ الشَّياِطين علَى ملْـِك سـلَيمان         : وإلى يومنا هذا، فيكون قوله     -صلى اهللا عليه وسلم   -النبي  

صلى اهللا عليه  -ا في زمن سليمان وعلى الذين كانوا في زمن النبي           اليهود، فيصدق ذلك على الذين كانو     يعني  
  .وفي هذا تجمع بين القولين ،-وسلم

مـن ِعنـِد    ولَما جاءهم رسـولٌ { :يقولونفلكن حجة أصحاب القول األول أن السياق يكون مترابطاً متناسقاً،      
  .-صلى اهللا عليه وسلم-وهو النبي  }اللِّه

 وهـو   ]سـورة البقـرة   ) ١٠١([ }ما معهم نَبذَ فَِريقٌ من الَِّذين ُأوتُواْ الِْكتَاب ِكتَاب اللِّه وراء ظُهوِرِهم           مصدقٌ لِّ {
  .]سورة البقرة) ١٠٢([ }واتَّبعواْ ما تَتْلُواْ الشَّياِطين علَى ملِْك سلَيمان *كََأنَّهم الَ يعلَمون{، القرآن

، فهـو    معروفة ريقة القرآن وإعجازه للفطرة اللغوية وما فيه من البيان العجيب الذي يعجز عنه البشر             ولكن ط 
يتحدث عن طائفة ثم يتحدث عن طائفة ربما كانت أخرى بطريقة تأخذ األسماع دون أن يشعر السامع لـه أو                    

  كالم الذي ذكره ابـن جريـر       الفيسمونه حسن التخلص،    وهذا  انفصام أو نحو ذلك،      القارئ ببتر في الكالم أو    

  . كالم جيد، واهللا تعالى أعلم-رحمه اهللا-

المعنـى  : تحتمـل معنيـين    }تَتْلُواْ{ ]سورة البقرة ) ١٠٢([ }واتَّبعواْ ما تَتْلُواْ الشَّياِطين علَى ملِْك سلَيمان      { :قوله
أي تقـرؤه    }تَتْلُواْ الشَّياِطين {فـلو كالم اهللا،     يتلو القرآن، يت   : مثل قولك  هو ما يتبادر منها من التالوة،     : األول

عليـه  - اختلقوها وربما نسبوها إلى سليمان       ىيذكرون لهم أشياء وأكاذيب وفر     ف وتحدث به وتخبر به وتقصه،    
  . من أمر السحر-الصالة والسالم

 فإن  ؛ على وجهها وال إشكال     وتحتمل أن تكون   "في"بمعنى    تحتمل أن تكون   }ىعلَ{ }علَى ملِْك سلَيمان  {: قوله
  .حروف الجر تتناوب
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ما تقصه وتحدث به وتخبر به الشياطين على ملك سليمان، أي على عهد ملك سليمان                :أي }واتَّبعواْ ما تَتْلُواْ  {
هذا كان على عهد عمر بن عبد العزيز، هذا على عهد عمر بن الخطاب،              : تقول كما   -عليه الصالة والسالم  -

  .فتضيفه إلى تلك الفترةلفاء، على عهد الخ

 فـي عهـد ملـك    تقصه وتخبر به وتحدث به الـشياطين واتبعوا ما : أي "في"بمعنى  }ىعلَ{ويمكن أن يكون    
  .سليمان

 واتبعوا ما تتلوا     أي تعمل وتتبع،  بمعنى   }تَتْلُواْ{تفسر  بأن   }واتَّبعواْ ما تَتْلُواْ الشَّياِطين   {  معنى ويمكن أن يكون  
عليـه  -ين من تاله إذا كان تابعاً له، بمعنى ما تعمل به الشياطين وتتبعه الشياطين على عهد سـليمان                   الشياط

  . من السحر والكهانة وما إلى ذلك-الصالة والسالم

لشَّياِطين كَفَرواْ يعلِّمـون    واتَّبعواْ ما تَتْلُواْ الشَّياِطين علَى ملِْك سلَيمان وما كَفَر سلَيمان ولَِكن ا           { :قوله تعالى 
النَّاس السحر وما ُأنِزَل علَى الْملَكَيِن ِبباِبَل هاروتَ وماروتَ وما يعلِّماِن ِمن َأحٍد حتَّى يقُوالَ ِإنَّما نَحن ِفتْنَـةٌ                   

       ِبِه ب قُونفَرا يا ممِمنْه ونلَّمتَعفَي ـٍد ِإالَّ ِبـِإذِْن اللّـِه                فَالَ تَكْفُرَأح ِبِه ِمـن ينآرم ِبضا همِجِه ووزِء ورالْم ني
ويتَعلَّمون ما يضرهم والَ ينفَعهم ولَقَد عِلمواْ لَمِن اشْتَراه ما لَه ِفي اآلِخرِة ِمن خَالٍَق ولَِبْئس ما شَـرواْ ِبـِه                   

  .]سورة البقرة) ١٠٢([ }و كَانُواْ يعلَمونَأنفُسهم لَ

 المعنـى  فاً كثيراً، فأنا سأحاول أن أقرب      من اآليات التي فيها إشكال، ويختلف فيها المفسرون اختال          اآلية هذهو
  .على أقل االحتماالت المشهورة

عليه الصالة  -و في زمن سليمان      أ -صلى اهللا عليه وسلم   -اليهود إما في زمن النبي       هم:  قلنا }واتَّبعواْ{: فقوله
هذا موجه لليهود وما عنـدنا دليـل يخـصص    : قالف جمع بين المعنيين، -رحمه اهللا -، وابن جرير    -والسالم

  .انتهى كالم ابن جرير للسحرللسحر، وهو فاش فيهم، فكلهم متبعون طائفة، وكلهم منذ ذلك العهد متبعون 

 -عـز وجـل   - فمن ترك ما خوطب به وأمر به عاقبه اهللا           -عز وجل -وهذا جزاء إعراضهم عن كتاب اهللا       

 ذكر أمثلة جميلة عليها،      حيث -رحمه اهللا -الحسان البن سعدي    ا فيه قاعدة من القواعد      باالشتغال بضده، وهذ  
تـرك سـماع    فمـن  ، وما خوطب به مما ينفعه اشتغل بضدهه إليهجما وأي  أن من ترك ما هو بصدده   وهي

  ..ى ذلكذكر أمثلة علثم وهكذا،  اتبع الشياطين، والهوى ترك اتباع كتاب اهللاومن ني، القرآن اشتغل باألغا

من االتبـاع   :  والثاني -وهذا اختيار ابن جرير   -فعلوا   :هماأول  قلنا يحتمل معنيين    حيث معنى االتباع عرفناه  و
  .ن الشياطين على ملك سليما، أي اتبعوا الذي تتلوه هنا موصولة قطعاً"ما"والمعروف، 

مـا عـن    إالـشياطين     تتلوا من التالوة، أي تحدث وتخبر به وتقصه        : األول معنيين، تحتمل   }تَتْلُواْ{ قلنا إن و
 أو غير ذلك مما كانوا يتعاطونه من السحر فيحدثون به الناس،            حيث يسترقون ثم يكذبون معها    طريق الكهان   

  .يتبعه هذا يتلو هذا يعني: تقولفعته، تلوته بمعنى تبمن تتبع،  أو تتلوا بمعنى، ويعلمونهم هذا الشر

}انملَيلِْك سلَى مع اِطينا تَتْلُواْ الشَّيواْ معاتَّبالشياطين معروفة} و.  

}  انملَيلِْك سلَى مواتبعوا ما تتلوه   ، والمعنى    كما سبق  على وجهها، أو بمعنى في    على هذه تحتمل أن تكون       }ع
  .وفوهذا أسلوب عربي معر ،الشياطين على عهد ملك سليمان
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}  انملَيس ا كَفَرممرفوع -صلى اهللا عليه وسلم   -الروايات التي تذكر في اآلية ال يوجد فيها شيء عن النبي             }و 
ن هؤالء الـشياطين    إ: قولت -التي نقل كثير من السلف كثيراً منها      -صحيح إطالقاً، لكن الروايات اإلسرائيلية      

 ويـذكرون   -عليه الصالة والسالم  -وهم نسبوا ذلك إلى سليمان      قء اليهود الذين صد   أو هؤالء السحرة أو هؤال    
 صادر تلك الكتب التي راجت وانتشرت،       -عليه الصالة والسالم  -في ذلك أخباراً كثيرة، خالصتها أن سليمان        

عليـه  - مما كان ينشره هؤالء الكهنة أو السحرة ويضللون به الناس فدفنها تحت كرسيه، فلما مات سـليمان                
إلخ فحفـروا فوجـدوا   ...الريحأدلكم على ما كان يسخر به الطير و    :  وقال لهم   جاء الشيطان  -الصالة والسالم 

  .هذا الذي كان سليمان يقيم به ملكه، فاشتغلوا بها وصدقوا الشيطان في ذلك:  قالوا-كتب السحر- هذه الكتب

عليـه الـصالة   -من نسب السحر إلـى سـليمان    ليس عندنا دليل على هذا الكالم، لكن هذه اآلية تكذب       نحن
اً من السحر أياً كان من أضاف إليه ذلك، سواء كان الشياطين أو كان اليهـود أو                 ئ فسليمان كان بري   -والسالم

  .غير هذا، وأياً كانت هذه القصص واألخبار التي يذكرونها

}  انملَيس ا كَفَرمأو يتبادر إلـى      السؤال الذي يطرح نفسه هنا     هذا يدل على أن االشتغال بالسحر كفر؛ ألن       } و
  ن سليمان قد كفر حتى يقال وما كفر سليمان؟إ :هل هم قالوا: ذهن طالب العلم هو

 -عز وجـل -كان يتعاطى السحر، والسحر كفر، فما قال اهللا      إنه: نه كفر، هم قالوا   إ: ال، هم ما قالوا   : الجواب

  . ألن من اشتغل بالسحر فقد كفر؛}وما كَفَر سلَيمان{: الوما كان سليمان يشتغل بالسحر، وإنما ق: لهم

  . فكفروا وكانوا سحرةوا بالسحر واشتغلوا بهء الذين جاهمأي  }ولَِكن الشَّياِطين كَفَرواْ{

 وهـو   وهو الذي يتناسب مع ظاهر اآلية،     ،  القول المشهور الذي عليه عامة المفسرين      }يعلِّمون النَّاس السحر  {
هؤالء اليهود اتبعوا السحر الذي كـان  :  ما سواه بقوة، يقول ورد-رحمه اهللا-الذي اختاره ابن جرير الطبري     

، ومـا   منذ ذلك الحين، وسليمان بريء من هذا، ولكن الشياطين هم الذين كفروا، حيث علموا الناس الـسحر                
  .أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت

 :موصـولة بمعنـى الـذي، أي    هنا }ما{} وما ُأنِزَل{ ،} ِبباِبَل هاروتَ وماروتَ   علَى الْملَكَينِ وما ُأنِزَل   {: قوله

    .اتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان واتبعوا الذي أنـزل علـى الملكـين ببابـل هـاروت ومـاروت            

ـ  الملكين، يعنـي    إلى انعائد هاروت وماروت وبالفتح،   الملكين } ِبباِبَل هاروتَ وماروتَ   الْملَكَيِن{ ستطيع أن   ت
  .ماروتاآلخر اسمه هاروت، و اسم أحدهما هذين الملكينو بدل من الملكين، امإنه: تقول

  .الملكان يعني }وما يعلِّماِن ِمن َأحٍد{

  .من الملكين:  أي}كْفُر فَيتَعلَّمون ِمنْهماوما يعلِّماِن ِمن َأحٍد حتَّى يقُوالَ ِإنَّما نَحن ِفتْنَةٌ فَالَ تَ{ 

  .وهو السحر }ما يفَرقُون ِبِه بين الْمرِء وزوِجِه{

أن اليهود اتبعوا السحر الذي كان على عهد سليمان، وكذلك اتبعوا ما أنزل على               المعنى    يكون على هذا القول  
 هذان الملكان ما يعلمان من أحد حتى يقوال إنما نحن فتنـة           الملكين من السحر ببابل هاروت وماروت، وكان        

  . اتق اهللا فهذا كفر فال تشتغل به: لكل من تعلمنما الناس وكانا يقوالأنزل على الملكين وعلّ السحر، ففال تكفر

 محامـل وتـأويالت     ، ليس فيه دعوى تقديم وال تـأخير، وال         التفسير على ظاهر اآلية    على هذا القول يكون   و
  .ةبعيد



 ٥

لَا يعصون اللَّـه مـا َأمـرهم        { : قال  هو أن اهللا تعالى    اإلشكال الكبير ى هذا القول و    السؤال الذي يرد عل    لكن
ونرْؤما يم لُونفْعي؟السحر أنزل على الملكين أنكيف توجه ف ]سورة التحريم) ٦([ }و  

 فهؤالء المالئكـة مـا    واالختبار للناس، االبتالءأن هذا من قبيل: األول:  بجوابين هذا اإلشكالأجابوا عنوقد  
بمعنـى   من اإلعالم    }مانعلِّي{ إن معنى    :قال عضهموإنما كانوا يعلمون السحر فقط، وب     يشتغلون بالسحر    اكانو
  :هذا موجود في لغة العرب، يقولون مثالً: ، يقولونميعِل

  تعلم شـفاء الـنفس قهـر عـدوها        
  

  فبالغ بلطف فـي التحيـل والمكـر         
  

  .يعني اعلم أن شفاء النفس قهر عدوها

 ابـتالء ، ال يجـوز  هـذا    ف وال تـشتغل بـه،    ال تكفر   :  ويقولون للشخص  يعلمون نفس السحر  : بعضهم يقول و

منفذون ألمـر اهللا     إنما هم     وهؤالء المالئكة بهذا االعتبار    }فَالَ تَكْفُر  ِإنَّما نَحن ِفتْنَةٌ  { : كما قال تعالى   واختباراً،
وجـد  أوجد الكفر و  أ جعلهم ابتالء للخلق، واهللا يبتلي خلقه بما شاء، كما أنه            -عز وجل - ألن اهللا    -لعز وج -

 بـه أولئـك،   -عز وجل- فمن ذلك هذا السحر الذي ابتلى اهللا ووجدت الشهوات،الضالل، ووجدت المغريات    
  .نيإنما كانوا منفذ أمره و وال خالفوا-عز وجل-عصوا اهللا لم يأساس أنه ابتالء والمالئكة بهذا  هذا علىف

: قـالوا  ،إبليس كان من المالئكة    ثل إبليس على القول بأن    ماهللا لهما،   أن ذلك لما سبق في علم       : المعنى الثاني 

 نفـس القـضية،     ذان الملكان قـضيتهم    لكل فضيلة وخير، فه    اًسبق في علم اهللا أنه يزيغ ويضل ويصير عدو        
 منهـا أنهـم      عليـه أي دليـل،     والما له أي قيمة،     وكالم كثير جداً    دون روايات إسرائيلية كثيرة،     يوروهكذا  

 أنزلهم ووضع فيهم الشهوة، فكان منهم ما كـان، وكـالم            -عز وجل -عصيان البشر، وأن اهللا      استغربوا من 
  .فارغ ما له أي قيمة وال ينبغي الوقوف عنده، وهو من األشياء التي يفتريها بنو إسرائيل

 أكبر نجم أو أوضـح نجـم فـي          أنهبعد الشمس و  يظهر  ي  ذ النجم الالمع ال    ذلك رةالزه القمر و  قصةوذكروا  
 يصعدان به منهما فصعدت فمسخت هناك،        الذي ن هذه كانت هي المرأة، وأنها أخذت االسم       إ: يقولونوالسماء  

  .هي نفس الزهرة نزلت وصارت بصورة امرأة، وقصة لما سبق في علم اهللا لهما: وبعضهم يقول

عليـه الـصالة   -كان يكتب عـن سـليمان   وأنه  كان كاتب سليمان، هو الذي  يذكرون أنه    لتياوقصة آصف   
   فلما مات سـليمان      سليمان بأمره،  يدفن تحت كرسي  و نه كان يكتب  إ:  وينسجون عنه أشياء، يقولون    -والسالم

 أشـياء مـن      جاءت الشياطين وقال لهم، أو أنهم أخرجوا هذه الكتب وكتب بين ذلك            -عليه الصالة والسالم  -
  . -عليه الصالة والسالم-هذا الذي كان يكتبه سليمان : السحر مع كالم سليمان وأخرجوه وقالوا

إن المالئكة تقـع منهـا الـذنوب        : قالف بالغ   - لما سبق في علم اهللا     بالنظر- أصحاب هذا القول   بل إن بعض  
الطاعة تقع من اإلنـس تكلفـاً، وإال       ذلك يقع منهم تكلفاً كما أن        لكن   :يقولونووالمعاصي، وهذا قول عجيب،     

 داعية الهوى في النفس،     فالنفوس مركبة فيها الشهوات واألهواء بالنسبة للبشر، والشرائع وضعت على خالف          
ما يفعلون المعصية إال تكلفـاً،      : بالنسبة لنا فتحتاج إلى مجاهدة حتى تكون ممتثلة، لكن بالنسبة للمالئكة، قالوا           

  .، وهذا الكالم باطل ال حقيقة له]سورة البقرة) ٣٤([ }ِإالَّ ِإبِليس{ هذا عند قضية ويذكرون

حمل بعض الجمل على بعض المحامل التي قد يكـون فيهـا             مثل دعوى تقديم وتأخير، و     أخرىوهناك أقوال   
  .نذكرها الحقاًإشكال أو بعد، 
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  .. رب العالمينواهللا أعلم، وصلى اهللا على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد هللا
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )٣٨(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  :الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا أما بعد

كَفَر سلَيمان واتَّبعواْ ما تَتْلُواْ الشَّياِطين علَى ملِْك سلَيمان وما { :-تبارك وتعالى-ال زلنا نتحدث عن قوله ف
واْوكَفَر اِطينالشَّي سورة البقرة) ١٠٢([ اآلية }..لَِكن[.  

 أكثر المفسرين من السلف فمن بعدهم وهو اختيار كبير المفسرين ابن جرير القول األول الذي عليهوذكرنا 
    الذين في زمن النبي ن اآلية على ما يتبادر من ظاهرها لهؤالء اليهود سواء قلنا إ :-رحمه اهللا-الطبري 

 أو الذين كانوا في زمن سليمان أو أن المقصود به الجميع؛ ألنهم كلهم معرضون عن -صلى اهللا عليه وسلم-
لشياطين  اما كانت تحدث به أو ما كانت تفعله :معنى تتلواأن وعرفنا ،  متبعون للسحر-عز وجل-كتاب اهللا 

سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا حيث نسبوا زمن ملك  على عهد أو في ملك سليمان، أي في
لَِكن وما كَفَر سلَيمان و{: قالبل  وما كان ساحراً، :ما قالهللا نفى عنه ذلك وا كفر فكلذإليه السحر، و
  }الشَّياِطين كَفَرواْ

}ونلِّمعي النَّاس رحا السملَى ُأنِزَل وِن علَكَيالْم يعلمون الناس : أي موصولة على هذا القول،"ما" }اِبَلِبب 
وسيأتي بعض ما يتعلق بهذه من وجوه أخرى محتملة يعلمونهم أيضاً الذي أنزل على الملكين ببابل، السحر و
  .لبعضهم

هذا الخلق، أو أنه سبق في علم اهللا أن هؤالء ل أنه ابتالء  الجواب كيف يقع منهم مثل هذا؟ وهوؤالوهنا س
 المالئكة قد تصدر نإ :قول من قالن المالئكة أنه ينحرف ويضل، وذكرنا مالئكة كإبليس على القول بأنه مال

هم عكس البشر،  ف، كما أن البشر تصدر منهم الطاعة تكلفاًتصدر منهم تكلفاً: ، لكن يقولونمنهم المعصية
  .وهذا كالم غير صحيح

دهما هاروت حأاسم  ،والذي أنزل على الملكين ببابل: أي }وماروتَ هاروتَ ِبباِبَل الْملَكَيِن علَى ُأنِزَل وما{
  .واسم اآلخر ماروت

هذا ظاهر في و:  قالوا}تَكْفُر فَالَ ِفتْنَةٌ نَحن ِإنَّما يقُوالَ حتَّى َأحٍد ِمن{يعني هذين الملكين  }يعلِّماِن وما{: قوله
  .ا هو القول المشهورهذ -عز وجل-أنه ابتالء من اهللا 

 ومن أشهر من ، أقل بكثير من أصحاب القول األولم لكنه،قال به بعض السلفويوجد قول آخر في المسألة 
  .قال به من المتأخرين القرطبي

 ليمان،  يعني على عهد س}سلَيمان ملِْك علَى الشَّياِطين تَتْلُواْ ما{يعني اليهود،  }واتَّبعواْ{ :قولهيقولون في 

  . ألصحاب القول األولنفس الكالم في أولهاوهذا الكالم 

 هنا ،يعلمون الناس السحر }كَفَرواْ الشَّياِطين ولَِكن{ حيث نسبوا إليه السحر وهو كفر }سلَيمان كَفَر وما{: قال
  .الملكينعلى زل ن يعلمون الناس السحر ولم ي: يعني يقول نافية، هنا"ما": يقولونالقضية، 

  .على هذا تكون هاروت وماروت عائدة أيضاً إليهافنهم مالئكة إ :إذا قلناف
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   إن هاروت وماروت : يقول-مثل القرطبي-  بعضهم-أنه لم ينـزل على الملكين ببابلأي –على هذا القول ف

 كن الشياطينالشياطين، يعني واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولعائدة إلى 

قول على هاروت وماروت كفروا يعلمون الناس السحر، يعني صارت هاروت وماروت أسماء لشياطين 
فر سليمان وما أنزل على الملكين، على ملك سليمان وما ك يصير الكالم واتبعوا ما تتلوا الشياطينف، القرطبي

  . صار فيه تقديم وتأخير الكالم أنيعني

 تبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان وما أنزل على الملكين وا: وخالصة المعنى لآلية

  . ولكن الشياطين هاروت وماروت كفروا، يعلمون الناس السحر ببابل-هنا ما نافية-

واتبعوا ما تتلوا  الناس، فيصير المعنى ن هاروت وماروت تعود إلىإ: أصحاب هذا القول يقول وبعض
 سليمان وما كفر سليمان وما أنزل على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس الشياطين على ملك

 يعلمونهم السحر، وما يعلمان من أحد حتى يقوال إنما نحن فتنة فال تكفر، هذا هو : أيهاروت وماروت،
لترتيب والتقديم م بين ا إذا دار الكال أنه، والقاعدةاً واضحاًأن فيه تكلف القول ال شكهذا ، والقول الثاني

  .وجهه بحيث يبقى على فاألصل فيه الترتيبوالتأخير 

مالئكة ا من اليكون هو كيف حملهم عليه إال أن الذي ينكرون هذا التكلف هذا القول فيه هذا التكلف وهم الو
  .مل البعيدةهذه التأويالت والمحاركبوا ثم  نافية، "ما: "إذن نقول:  فقالوا؟ هذا الفعل الذي هو كفراويقع منهم

 بكسر الالم من ]سورة البقرة) ١٠٢([ }وما ُأنِزَل علَى الْملَكَيِن{ : في قوله تعالى قالبعض أهل العلمكما أن 
من – كينيعلمونهم السحر ويعلمونهم الذي أنزل على المِلوالمعنى أنهم  ة،نافي" ما"الملكين، وصارت على هذا 

يعلمون : ( هي بقراءة شاذة لهذا القول داود وسليمان، واحتجوا هما:كان يقول بعضهم وهذان المِل-الملوك
  . قراءة شاذةفهذه) كين داود وسليمانالناس السحر وما أنزل على المِل

من ملوك  أي كينتصير موصولة، فيكون المراد بالمِلى شاذة من غير ذكر داود وسليمان  وفي قراءة أخر
 هاروت اسم أحدهما يكونأن مكن معجميان، أو غير ذلك مما قيل، ونهما علجان أإ :سواء قلناوهذا الدنيا، 

  .ماروت أو غير ذلك مما يقالواآلخر اسمه 

: الحيث يقكين، إنها لغة في المِل: قال -وهي القراءة المتواترة-ملكين  في وبعضهم حتى على قراءة الفتح

ولم  :  أي، مع داود وسليمان:الالم إذا قلنانافية على قراءة كسر " ما"تكون ومن ملوك الدنيا، أي ملَك ومِلك 
  .ينزل على الملكين داود وسليمان

 والذي أنزل على الملكين أياً كانوا من ملوك ، اتبعوا السحر:، يعنياود وسليمان من غير دموصولةوتكون 
  .الدنيا

 يفسر ياطين أوهل أنزلته الشوعنى اإلنزال هنا؟ ما مكيف أنزل ووهو قضية إشكال على هذا   يوجدطبعاً
ألشهر ما قيل في اآلية،  خالصة أن هذه مقصود وال، زول المعروف وما إلى ذلكاإلنزال بمعنى آخر غير الن

 نا من الكتاب بحيث إذا قرأه الطريقة نكون قد رتبنا األفكاربهذومفرقاً في كتب التفسير، موجود وهو الكالم ال

  .عيدها إلى هذانجمع ونستطيع أن ن
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  :مسألة أخرى

واتبعوا ما تتلوا الشياطين  يصير المعنىف األولى، "ما"ع إلى  ترج}وما ُأنِزَل{ :في قوله" ما"ن إ :بعضهم يقول
 العطف في األصل أنه يقتضي المغايرةف اتبعوا شيئين، وعلى هذا ، فهمما أنزلاتبعوا على ملك سليمان و

ين، فالذي أنزل على الملكين هو التفريق بين يصير الذي أنزل على الملكين غير الذي كانت تتلوه الشياطف
  .المرء وزوجه، والذي كانت تتلوه الشياطين هو أنواع السحر

المعنى أنهم يعلمون الناس السحر و }يعلِّمون النَّاس السحر{ :قوله ترجع إلى الثانية" ما"ن إ: وبعضهم يقول
ها، يعلمونهم السحر ويعلمونهم فتكون عائدة إلى ما قبلويعلمونهم ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت 

السحر؛ بل أن السحر غير التفريق، مع أن التفريق بين المرء وزوجه هو نوع من   باعتبار، وهذاالذي أنزل
لحب اوما إلى ذلك من   السحر ما له أي تأثير إال في التفريق بين المرء وزوجه:إن بعض أهل العلم قال

 الفرس إلى بقرة أو  كتحويلض أو يحول بعض األشياء عن حقيقتهامِرأن ي يستطيع الساحر الإال ف ووالبغض
  .اإلنسان إلى فرس أو كذا أو يكسر العظم أو يميت أو نحو هذا

فيمكن من مجرد التفريق والحب والبغض وما أشبه ذلك،   أن السحر يؤثر أكثر-بل هو المشهور– واألقرب
  .مرض ويقتليأن 

رحمه - ابن جرير  شدد ]سورة البقرة) ١٠٢([ }ما يعلِّماِن ِمن َأحٍد حتَّى يقُوالَ ِإنَّما نَحن ِفتْنَةٌ فَالَ تَكْفُرو{ :وقوله
 "ما" نإ :إذا قلنا:  قال لهم الذي سبق أن ذكرناه وما فيه من المحامل البعيدة حيثالقول على أصحاب -اهللا

وما يعلِّماِن {  فما معنى ]سورة البقرة) ١٠٢([}  ِبباِبَل هاروتَ وماروتَلَى الْملَكَيِنوما ُأنِزَل ع{ : في قولهنافية
ِفتْنَةٌ فَالَ تَكْفُر نا نَحقُوالَ ِإنَّمتَّى يٍد حَأح ال فالمعنى أن الملكين  نافية" ما" بأن إذ لو كان األمر كما زعمتم }ِمن

حتى يقوال إنما السحر  من أحد -بالتثنية– يعلمان وما:  يقوليف من ذلك؛ إذ كء بالسحر وال شيا لهمعالقة
هذا وهما لم ينزل عليهما شيء من ذلك؟ المرء وزوجه نحن فتنة فال تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين 

  . على أصحاب هذا القول-رحمه اهللا-إيراد أورده ابن جرير 

  .نقرأ اآلن وتنزلون الكالم الذي يقرأ على هذا الكالم الذي سمعتم

بينا محمد وعلى آله وصحبه  وصلى اهللا وسلم وبارك على ن،الحمد هللا رب العالمين بسم اهللا الرحمن الرحيم
  .أجمعين

 على :، أي]سورة البقرة) ١٠٢([ }مانواتَّبعواْ ما تَتْلُواْ الشَّياِطين علَى ملِْك سلَي{: وقال السدي في قوله تعالى"

كانت الشياطين تصعد إلى السماء فتقعد منها مقاعد للسمع فيستمعون : ، قال-عليه السالم-عهد سليمان 
من كالم المالئكة ما يكون في األرض من موت أو غيب أو أمر، فيأتون الكهنة فيخبرونهم فتحدث الكهنة 

تهم الكهنة كذبوا لهم وأدخلوا فيه غيره، فزادوا مع كل كلمة سبعين الناس، فيجدونه كما قالوا، فلما أمن
 وفشا ذلك في بني إسرائيل أن الجن تعلم الغيب، فبعث سليمان ،كلمة فاكتتب الناس ذلك الحديث في الكتب

 في الناس فجمع تلك الكتب فجعلها في صندوق ثم دفنها تحت كرسيه، ولم يكن أحد من -عليه السالم-
ال أسمع أحداً يذكر أن الشياطين يعلمون الغيب : يستطيع أن يدنوا من الكرسي إال احترق، وقالالشياطين 

 العلماء الذين كانوا يعرفون أمر سليمان وخلف ت وذهب-عليه السالم-إال ضربت عنقه، فلما مات سليمان 
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هل أدلكم على :  لهم فقالخلف تمثل الشيطان في صورة إنسان، ثم أتى نفراً من بني إسرائيلذلك من بعد 
 فذهب معهم وأراهم المكان وقام ناحيته، ،فاحفروا تحت الكرسي: نعم، قال: كنـز ال تأكلونه أبداً؟ قالوا

ال، ولكنني ههنا في أيديكم فإن لم تجدوه فاقتلوني، فحفروا فوجدوا تلك الكتب، فلما : فادن فقال: فقالوا له
 ،طار وذهب  يضبط اإلنس والشياطين والطير بهذا السحر، ثمإن سليمان إنما كان: أخروجها قال الشيطان

صلى اهللا عليه -وفشا في الناس أن سليمان كان ساحراً، واتخذت بنو إسرائيل تلك الكتب فلما جاء محمد 
سورة ) ١٠٢([ }وما كَفَر سلَيمان ولَِكن الشَّياِطين كَفَرواْ{ : خاصموه بها فذلك حين يقول اهللا تعالى-وسلم
  ".]البقرة

هي من األشياء اإلسرائيلية التي ال يعتمد فتعود إلى ما أخذ عن بني إسرائيل، هذه الرواية المذكورة هنا 
عليها، لكنها على كل حال قد توضح لك شيئاً يستأنس به فيما يتعلق باتباعهم ما كانت تتلوه الشياطين على 

 وأخبار مملكته سليمان حينما يذكرون أخباره وقصصه أو في ملك ، على عهد سليمان:ملك سليمان، أي
، فمثل هذا ال يعتمد عليه في تفسير اآلية، لكنهم اتبعوا ذلك السحر الذي كان -عليه الصالة والسالم-وملكه 

ما موجوداً في ذلك الزمان، سواء كان كما قيل دفن تحت كرسيه حينما صادر هذه األشياء منهم أو غير ذلك م
وا واستخرجوه ء يأمره به ثم دفنه تحت كرسيه، ثم جااكان يكتب له مآصف كاتب سليمان ذكروه من أن 

وزادوا فيه بين كل سطرين، أو أنه ما كانوا يتلقونه من الكهنة وفيه كذب كثير فكانوا يزيدون فيه، أو غير 
 لكن - عليه وسلمصلى اهللا- عن النبي كل هذه األشياء لم يرد فيها شيءفذلك مما يذكرونه مما ال أصل له، 

  . الذي أنزله عليهم وطالبهم بالعمل به-عز وجل-المقصود أن اليهود هؤالء اتبعوا السحر، وتركوا كتاب اهللا 

 ِفتْنَةٌ ننَح ِإنَّما يقُوالَ حتَّى َأحٍد ِمن يعلِّماِن وما وماروتَ هاروتَ ِبباِبَل الْملَكَيِن علَى ُأنِزَل وما{: وقوله تعالى"

في هذا   اختلف الناس]سورة البقرة) ١٠٢([ }وزوِجِه الْمرِء بين ِبِه يفَرقُون ما ِمنْهما فَيتَعلَّمون تَكْفُر فَالَ
 "ما": قال القرطبي }الْملَكَيِن علَى ُأنِزَل وما{:  نافية، أعني التي في قوله"ما"المقام، فذهب بعضهم إلى أن 

  ".}وما كَفَر سلَيمان{: نافية، ومعطوف على قوله

  .نعم ما كفر سليمان ولم ينـزل السحر على الملكين

وذلك أن اليهود كانوا  }ولَِكن الشَّياِطين كَفَرواْ يعلِّمون النَّاس السحر وما ُأنِزَل علَى الْملَكَيِن{: ثم قال"
  ".وميكائيل فأكذبهم اهللايزعمون أنه نزل به جبريل 

جبرائيل وميكائيل، هما  على قول القرطبي) الملكين(بهذا االعتبار يكون  }وما ُأنِزَل علَى الْملَكَيِن{ :قوله
  . جبريل وميكائيل، وما أنزل على الملكين عن السحر، ونزه-عليه الصالة والسالم-فنـزه سليمان 

  .س السحر ببابليعلمون النا يعني }ِبباِبَل{: وقوله

  ".وجعل قوله هاروت وماروت بدالً من الشياطين"

ناس، يعلمون الناس هاروت وماروت من ال بدلفهي   القرطبي، وأما على القول اآلخرنعم هذا على توجيه
  .السحر ببابل

سورة ) ١١([ }فَِإن كَان لَه ِإخْوةٌ{ : وصح ذلك إما ألن الجمع يطلق على االثنين كما في قوله تعالى:قال"
  ".]النساء
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 إما ؛ ألنهال إشكال: بدالً من الشياطين، والشياطين جمع؟ قال كيف صار هاروت وماروتاإلشكال اآلن هو 
فَِإن كَان لَه {: قال تعالىن أقل الجمع اثنان، وهو قول معروف ومنقول عن اإلمام مالك، وجماعة، إ: أن نقول

سدِه السةٌ فَُألموإنما تأخذ األم السدس إذا]سورة النساء) ١١([ }ِإخْو  إخوة، قال في : ان فأكثر، فقالوجد أخو
  :مراقي السعود

  أقل معنى الجمـع فـي المـشتهر       
  

ــري    ــام الحمي ــد اإلم ــان عن   اثن
  

  .فهذا توجيه أقل معنى الجمع في المشهور عنه اثنان، -رحمه اهللا-مالك  هو اإلمام الحميري

 واحد كما قال الذي يتوفاهم أن ، مع]سورة األنعام) ٦١([ }تَوفَّتْه رسلُنَا{: تعالى قال أو لكونهما لهما أتباع،
  .]سورة السجدة) ١١([ }قُْل يتَوفَّاكُم ملَك الْموِت{: تعالى

لكالم  وتقدير ا، من بينهم لتمردهمااأتباع، أو ذكر  أو لكونهما لهما}فَِإن كَان لَه ِإخْوةٌ{: كما في قوله تعالى"
وهذا أولى ما حملت عليه اآلية وأصح، وال :  ببابل هاروت وماروت، ثم قاليعلمون الناس السحر: عنده

  .يلتفت إلى ما سواه

 ُأنِزَل وما{:  في قوله-مارضي اهللا تعالى عنه-وروى ابن جرير بإسناده من طريق العوفي عن ابن عباس 

  . لم ينزل اهللا السحر: يقول، اآلية}ِبباِبَل الْملَكَيِن علَى

ما أنزل اهللا عليهما السحر، قال ابن :  قال}الْملَكَيِن علَى ُأنِزَل وما{: وبإسناده عن الربيع بن أنس في قوله
تتلوا الشياطين على ملك سليمان من السحر، وما كفر سليمان وال   واتبعوا ما:فتأويل اآلية على هذا: جرير

ن، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت، فيكون أنزل اهللا السحر على الملكي
  ".من المؤخر الذي معناه المقدم }وماروتَ هاروتَ ِبباِبَل{: قوله

  . فيهقول القرطبي لم ينفرد به وإنما له سلف وهي أن  بنتيجةذا القوله نخرج من يعني

واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك : وجه تقديمه أن يقال:  قيلفإن قال لنا قائل كيف وجه تقديم ذلك؟: قال"
سليمان من السحر، وما كفر سليمان وما أنزل اهللا السحر على الملكين، ولكن الشياطين كفروا يعلمون 

؛ ألن سحرة -عليهما السالم-الناس السحر ببابل هاروت وماروت، فيكون معنياً بالملكين جبريل وميكائيل 
ما ذكر كانت تزعم أن اهللا أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل إلى سليمان بن داود، فأكذبهم  فياليهود

  أ سليمان  أن جبريل وميكائيل لم ينـزال بسحر، وبر-صلى اهللا عليه وسلم-اهللا بذلك وأخبر نبيه محمداً 

أنها تعلم الناس ذلك  مما نحلوه من السحر، وأخبرهم أن السحر من عمل الشياطين، و-عليه السالم-
 وأن الذين يعلمونهم ذلك رجالن، اسم أحدهما هاروت واسم اآلخر ماروت، فيكون هاروت وماروت ،ببابل

  ". الناس ورداً عليهمنعلى هذا التأويل ترجمة ع

:  وهو هل الشياطين سيقولون للناسيبقى فيها أيضاً إشكالإذا قلنا هاروت وماروت هم شياطين أو من الناس 

  .إشكال على كل حال؟ فهذا  يريدون نشر السحر، ويريدون كفر الناس أصالًهم وتكفر إنما نحن فتنةال 

  ".هذا لفظه بحروفه، وهذا التأويل فيه من التكلف ما ال يخفى"

لما ذكر هذا القول  ابن جرير  وإنما، ليس هذا هو قول ابن جرير،قال ابن جرير فتأويل اآلية على هذا: قوله
قال أي من - كيف يكون المعنى على هذا القول؟ ثم رده، فال تفهم من هنا :ه يقولن كأ وجهه يعنيفي المسألة
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ابن جرير يرد هذا بقوة،  وإنما  أن هذا هو اختيار ابن جرير،-ابن جرير والمعنى على هذا يكون كذا وكذا
ن ذلك سبق في إ: قلنا ؟يكون السحر منزالً على الملكينفإن قال ذو غباء كيف : نه يقولإبل بعنف، حتى 

  .علمه، أو أن ذلك ابتالء وامتحان للخلق

 ..آله وصحبه وسلم، والحمد هللا رب العالمينعلى وصلى اهللا على نبينا محمد و واهللا أعلم
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )٣٩(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 إلى أنزال وأنهما ،السماء من ملكين كانا أنهما إلى السلف من كثير وذهب": -رحمه اهللا تعالى-قال المفسر 

 عصمة على الدالئل من ورد ما وبين هذا بين الجمع فيكون هذا وعلى ،كان ما أمرهما من فكان األرض،

  ".حينئذ تعارض فال لهما، تخصيصا فيكون هذا، لهما اهللا علم في سبق هذين أن المالئكة

  :أما بعد ،الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم

فهذا جواب عن السؤال الذي أشرت إليه سابقاً وذلك بناء على أن ما وقع من هؤالء المالئكة هو نظير ما وقع 
ير حصول  ذلك ليس من قبيل االبتالء واالختبار لبني آدم من غ على القول بأنه من المالئكة وأنمن إبليس

  .معصية من هؤالء المالئكة

وكل ما ذكر في هذا المعنى من الروايات ال يصح منه شيء تقوم به الحجة، هذا فيه إشكال فوعلى كل حال 
، وأما المنقول عن السلف فهو مبني على ما أخذ -صلى اهللا عليه وسلم-ويجب الرجوع إليه عن رسول اهللا 

  .عن بني إسرائيل

وِإذْ قُلْنَا { :تعالى لقوله ؛المالئكة من كان إنه: قول وفي سبق، ما إبليس أمر من علمه في سبق كما"
 ،ذلك على الدالة اآليات من ذلك غير إلى ]سورة طـه) ١١٦([ }ِللْملَاِئكَِة اسجدوا ِلآدم فَسجدوا ِإلَّا ِإبِليس َأبى

  . تعالىاهللا لعنه إبليس من وقع مما أخف -ذكر ما على- وماروت هاروت شأن أن مع

 األحبار، وكعب -مرضي اهللا تعالى عنه- عمر وابن عباس وابن مسعود وابن يعل عن القرطبي حكاه وقد

  ".والكلبي والسدي

 ذلك القياس الفاسد،  وكابر وأبى أن يسجد وقاس-عز وجل-إبليس عارض أمر اهللا   أن،نه أخفإ: قولهيريد ب
لغلبة  مجردة  وأما هؤالء المالئكة فإن ذلك كان معصيةطرده وإبعاده ولعنه وما أشبه ذلك،فكان ذلك سبباً ل

 تعجبوا من معاصي ابن آدم  وذلك في قصة يذكرونها بروايات متعددة وهي أنهم-على هذا القول-الشهوة 
وأنها  الزهرة عن إلى األرض وركب فيهم الشهوات فوقع منهم ما وقع مما يذكرونه -عز وجل-فأنزلهم اهللا 

أمور ال يليق ها، وغير ذلك من وأنهم شربوصارت صورة امرأة جميلة وأنها طلبت منهم أن يشربوا الخمر 
 القول الذي ينسب إلى المالئكة مثل هذه األمور ال يعتمد  ومثل هذا-عز وجل-ذكرها أصال، فالعلم عند اهللا 

  .عليه

 :لو قال قائلء واختباراً أسهل من هذا بكثير، ف كما قال ابن جرير ابتال-عز وجل-والقول بأن ذلك أنزله اهللا 

 هذه ، أما-عز وجل- ابتالء من اهللا  كانذلكإن :  فيمكن القول،قع منهم هذا األمر فكيف يهؤالء مالئكة
وأسوأ من ا، يصح إلنسان أن يتكلم به ونسبة هذه األمور إلى المالئكة فال القصص المنسوجة بهذه الطريقة

   .، واهللا أعلم الشهوات عموماً، فهذا في غاية النكارةإن المالئكة توجد فيهم: هذا وأبعد منه قول من قال
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  ".وأما قصة الزهرة فموضوعة بال مرية"

أنها نزلت في صورة امرأة  وقصتها ما يذكرون من الزهرة هي النجم المعروف،، وكذوبة مقصة الزهرةنعم 
ضها أن تلك المرأة التي وفي بع وقعا بها، اوداها وال زاال بها حتىلهذين الملكين وأنهما أعجبا بجمالها فر

 يصعدان به إلى السماء فصعدت به فمسخت في األعلى، ولم يستطيعا يذتهما عن االسم الأعجبتهما سأل
أنهما معلقان بأرجلهما ويذكرون أشياء غريبة جداً، حتى  غريبة منها الصعود وحبسا ببابل، ويذكرون أشياء

 -ا عنهرضي اهللا- عن عائشة -رواية في ابن جرير وصححها الشيخ أحمد شاكر- في بعض الروايات هإن

 فكان قد قبض، يعني جاءت -صلى اهللا عليه وسلم- دومة الجندل، وأنها سألت عن النبي  امرأة أتتها منأن
  وخالصة القصة أن هذه المرأة، فبكت المرأة-صلى اهللا عليه وسلم-في الوقت الذي توفي فيه رسول اهللا 

رضي -حال هذه المرأة تقول لعائشة  كل فعلى منه، وكيف المخرججاءت تسأل عن ذنب اقترفته ما كفارته 
إلى أرشدها ساحر أو ساحرة  ف تجده وأنها سألت عنهعنه طويالً ولم ت زوجها فبحثنها أرادتإ :-ااهللا عنه

أمر تفعله، فجيء لها بكلبين أسودين كبيرين فركبت أحد هذين الكلبين والساحر أو الساحرة ركب اآلخر فما 
فأمراها أن تذهب إلى مكان  فسألتهماملكين المعلقين بأرجلهما لى هذين الدخلت عوجدت نفسها إال ببابل، فُأ

: هل فعلت؟ قالت: يعاً فخافت ورجعت ثم قاال لهاضأرشدا إليه وأن تبول على الرماد فذهبت فرأت منظراً ف

 وفي ،فرجعت وخافت ثم رجعت شيئاً، فارجعي يلم تفعل: ما رأيت شيئاً، قاال: ماذا رأيت؟ قالت: نعم، قاال
:  فقاال فخرج منها فارس أسود وارتفع إلى السماء فأخبرت هذين الرجلين بما رأت ما طلب منهافعلتالثالثة 

  .)١(نهاأخبراها أن هذا هو اإليمان خرج م، وصدقت

  .ال يعتمد عليها عن الملكين  التي وردت في اإلسرائيلياتالمقصود أن مثل هذه األشياءف

  " ... ما بين بابل وهي من إقليم العراقدعوب: قال أصحاب الهيئة"

خطوط الطول، والتي يتحدثون فيها عن األقاليم وحدود األرض،  يعني علوم الهيئة ،قال أصحاب الهيئة :قوله
  األفالك والنجوم وما أشبه ذلك، فالحاصل أن ابن كثير  الهيئة العلوية من المعروفة وكذلك دوائر العرضو

 من جهة خطوط الطول ودوائر من أجل أن يحدد بالضبط موقع بابلعلماء الهيئة  يأتي بكالم -رحمه اهللا-
  .على الكرة األرضيةالعرض 

 بابل في المغرب وبعضهم يقول في نهاوند، وبعضهم : تجد أن بعضهم يقولإذا نظرت إلى كالم المفسرين
نها إ :ندهم متفقة يقولون فيها، فليست القضية عهو إقليم الكوفة وما حوله: يقولفي العراق، وبعضهم : يقول

بس به تتلال هو أ دقيقاً  أراد أن يحددها تحديداً  فإن السبب في كونهبابل المعروفة في أرض العراق، ومن ثم
خط  وأ أين هي سواء على خط طول كذا ديتحد إلى  ما الحاجة: ألول وهلة يقول القائلهوإال فإنمع غيرها، 
  .؟عرض كذا
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: له ويقال الغربي، المحيط البحر عن العراق إقليم من وهي بابل بين ما بعدو: الهيئة أصحاب قال"

 ناحية من األرض وسط وبين بينها ما بعد وهو عرضها وأما طوالً هذا ويسمون درجة، سبعون أوقيانُوس

  ".أعلم واهللا درجة، وثالثون اثنان االستواء، لخط المسامت وهو الجنوب،

حادثة،  هي تسمية ليستف بابل على المكان المعروف منذ القديم في التاريخ على كل حال األصل أن تحمل
  .وإنما هي معروفة منذ زمن طويل

:  فتجدهم يقولونوإذا نظرت إلى ما كتب عن بابل وسبب التسمية تجد أشياء وخزعبالت ال يبنى عليها علم

 سوء  مناء ال يليق أن يتفوه بها اإلنسان من بلبلة األلسن، وينسبون إلى اهللا كذباً وزوراً عن اليهود أشييه

  .على كل حال اسمها بابل واألصل في األسماء أال تعللذلك، ف غير  في سبب تسميتهاظنهم باهللا، ويقولون

، وهم أعاجم وبة فمعنى ذلك أنا جعلناها عربية بتلك التفسيرات المكذنا إذا أردنا أن نفسر بابلالعجيب أنو
هذا من التناقض، ف،  األعاجم فكيف فسروها بذلك اليهودهمف الخ،..وهيا نبلبلمن البلبلة إنها : أعني الذين قالوا

  .يتبين لك أنه ما يصح فأحياناً تعرف بطالن القول حينما يفحص ويحللف

 جعفر أبو قال، ] سورة البقرة)١٠٢([ }نَةٌ فَالَ تَكْفُروما يعلِّماِن ِمن َأحٍد حتَّى يقُوالَ ِإنَّما نَحن ِفتْ{ :تعالى وقوله"

 فإذا: قال -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن عن عباد، بن قيس عن أنس، بن الربيع عن الرازي،

 والشر الخير علما أنهما وذلك تكفر، فال فتنة نحن إنما: له وقاال النهي، أشد نهياه السحر يريد اآلتي أتاهما

 أتاه فإذا وكذا، كذا مكان يأتي أن أمراه عليهما أبى فإذا :قال ،فرالك من السحر أن فعرفا واإليمان، والكفر

  ".النور منه خرجه تعلم فإذا مهفَعلّ الشيطان عاين

وما يعلِّماِن ِمن َأحٍد حتَّى يقُوالَ {:  قال-عز وجل-هذه الروايات مبنية على ما أخذ عن بني إسرائيل، واهللا 
 اللذان يقومان بهذا التعليم، ال أن يرساله إلى الشيطان فيقوم بتعليمه، اهم  أي} تَكْفُرِإنَّما نَحن ِفتْنَةٌ فَالَ

  : كما قال القائل،بأن هذا باطلمان، يعني يعِلمانه وما يعلِّ: وبعضهم يقول

  تعلم شـفاء الـنفس قهـر عـدوها        
  

  ...................................  

  .ها، وغير ذلك مما يستشهدون به اعلم أن شفاء النفس قهر عدو:يعني

ما ُأنِزَل علَى يعلِّمون النَّاس السحر و{ :-عز وجل-مان السحر كما قال اهللا  أنهما يعلّ المتبادرلكن ظاهر اآلية
ذا  لكن الظاهر واهللا تعالى أعلم أنها من التعليم، هنوما يعلما: يقول بعضهم ]سورة البقرة) ١٠٢([ }الْملَكَيِن

 أو أن الشياطين يعلمون الناس ،نهما يعلمان السحرإ:  التعليم المعروف، سواء قلناأي منالظاهر المتبادر، 
ع أن ما يفرق به بين ، مالمرء وزوجه، سواء قلنا هذا أو هذابين السحر، وهؤالء يعلمون ما يفرقون به 

والباقي :  وقال،قيقة السحر عليهالمرء وزوجه هو نوع من السحر قطعاً؛ بل إن بعض أهل العلم قصر ح
ء عن طريق ما يفعل من يعرف الكيميا خييل أو معرفة خواص المواد، مثلتبال لألبصار اًخزعبالت، إما أخذ

والناس ينبهرون به، أو غير ذلك مما يفعله من  يطلي نفسه بطالء ويدخل في النار وال يحترق  كمنخدع
 معرفة خواص المواد وإال فهو ال حقيقة له، أو بخفة اليدسبب ها ب بموهتغيير لونه أو غير ذلك، أو بأمور ي

من ألوان ا جاء من هنا؟ وكل هذا ال شك أنه يفعل حركات تستغرب كيف هذا خرج من هنا؟ وكيف هذبحيث 
السحر لكن منه ما هو حقيقي ومنه ما هو غير حقيقي، والحقيقي أكثر من هذا، وما يفعلونه اليوم مما يسمى 
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و يجر السيارة أ، أو يثنيه بأصابعه الرجل الذي يقضم الحديد بفمه أو الرجل الحديدي أوالبهلواني بالرجل 
و يمشي على المسامير أو ينام عليها أو يمشي فوق النار، هذا كله من أ ، يجلس تحتها وتطأ عليهأوبأسنانه 

هذا الرجل لو قرئ فمنكم، السحر، ولو حضرت عندهم ألبطلت عملهم هذا كما يستطيع أن يبطله كل واحد 
عليه وهو يفعل هذا لدهسته السيارة ومات، ولو دخل في النار الحترق إذا ما طال نفسه بطالء، وال يستطيع 

من البشر لكان من   جرى على يد أحدوأبداً، وال يمكن وال يعقل أن يفعل هذا البشر، ول أن يثني الحديد بيده
تماماً، وال يمكن للبشر أن يحصلوه بالتمارين والقوة إطالقاً، وما مر خارق للعادة ؛ ألن هذا أقبيل المعجزات

 من المشي على النار فهذا أيضاً كله من NLB ي هو قرين ما يسمونهذعلم التأثير ال بما يسمىميذكرونه 
شي على النار وال أمأن  أستطيع أنافالسحر إذا كان ال يحترق، وأما إذا كان ال يحس فهذا نعقله ونحن أطفال، 

يجرح وهو في حالة من شدة الفرح أو من شدة الحزن، أو شدة الهرب أن ن اإلنسان ممكن أحس؛ أل
 حينما  للتو، اسأله تقع لهم حوادثالذين، واسألوا ترة ذهولوالخوف، وال يشعر، ويكسر وال يشعر في ف

يريد أن يقوم وهو  ف ينكسر، تجدهطالقاًربما يجرح وينزف ولم يشعر بشيء إانقلبت به السيارة أو نحو ذلك ف
  حينما تذهب عنه الصدمة أو يقول لها يقع وال يتفطن له إال فيما بعدال يشعر أن رجله مقطوعة، كل هذ

ال بد أن يقع عليه أثر  أن اإلنسان ما يحس لكن الجسد فمن الممكن، ما بال عينك تسيل على خدك: إنسان
  . وفرق بين هذا وهذا أو نحو ذلك، أو أثر السكينالنار

  .أصنع؟ ماذا ويله يا !حسرتاه يا: فيقول السماء في ساطعا إليه فنظر النور منه خرج هتعلم فإذا "

 أراد الذي البالء الناس ليعلما بالسحر الملكان أنزل نعم: اآلية هذه تفسير في قال أنه البصري الحسن وعن

 ابن رواه إنما نحن فتنة فال تكفر،: يقوال حتى أحدا يعلما ال نأ الميثاق عليهما فأخذ الناس، به يبتلي أن اهللا

 فال -به ابتلينا بالء أي- إنما نحن فتنة: يقوال حتى أحدا يعلما أال عليهما أخذ كان: قتادة وقال، حاتم أبي
  ".تكفر

الن ذلك؛ ألنهما أنهما يقوأصالً، لكن على قول ابن جرير  هذا على القول بأن الغواية حصلت منهما ابتلينا به
  . للناس دون أن يقع منهما معصية-عز وجل-إنما نزال ابتالء من اهللا 

 ائت: له قاال أبى فإذا ،فتنة نحن إنما تكفر، ال: له وقاال وعظاه السحر يريد إنسان أتاهما إذا: السدي وقال"

  ".عليه فبْل الرماد هذا

أن تذهب إلى رماد وتبول   فلما أبت أمراها،ا نحن فتنةال تكفري إنم:  لها قاال خبر تلك المرأة التيكما في
  .-ارضي اهللا عنه-ذكرناه آنفاً أن امرأة جاءت إلى عائشة  عليه، والخبر

 الدخان كهيئة أسود شيء وأقبل. اإليمان وذلك السماء يدخل حتى فسطع نور منه خرج عليه بال فإذا "

 :تعالى اهللا قول فذلك السحر، علماه بذلك أخبرهما افإذ ،اهللا غضب وذلك شيء وكلِّ مسامعه في يدخل حتى

}ِفتْنَةٌ فَالَ تَكْفُر نا نَحقُوالَ ِإنَّمتَّى يٍد حَأح اِن ِمنلِّمعا يماآلية ]سورة البقرة) ١٠٢([ }و.  

 المحنة فهي الفتنة وأما، كافر إال السحر على يجترئ ال: اآلية هذه في جريج ابن عن حجاج عن سنَيد وقال

  ".واالختبار
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ما ميتخلص  تعرض الذهب مثالً أو المعدن على النار ف كأنأصل الفتن هو االختبار، }ِإنَّما نَحن ِفتْنَةٌ{: قوله
ِإن الَِّذين فَتَنُوا الْمْؤِمِنين { : قال تعالىفتنت الذهب على النار،: فيه من أخالط فيبقى ذهباً صافياً خالصاً، تقول

 وقال على أحد التفسيرات أي أحروقهم بالنار في قصة األخدود، ]سورة البروج) ١٠([ }ِمنَاِت ثُم لَم يتُوبواوالْمْؤ
   . أي اختباراً]سورة األنبياء) ٣٥([ }ونَبلُوكُم ِبالشَّر والْخَيِر ِفتْنَةً{: تعالى

  ".وقد استدل بهذه اآلية على تكفير من تعلم السحر" 

 يعني ال تتعلم السحر، ]سورة البقرة) ١٠٢([ }يقُوالَ ِإنَّما نَحن ِفتْنَةٌ فَالَ تَكْفُر{ :؛ ألنه قالى تكفيرهبها علاستدل 
لسحر وعمل به أو اكتفى بتعلمه، فإنه تعلم ما يفرق به بين المرء وزوجه، وسواء كان قد تعاطى اوفإن أبى 
 بحال من األحوال أن يتعلم  أنه ال يجوز وهولمسألة،ذلك كفراً، وهذا هو القول األرجح في هذه اقد جعل 

  :اإلنسان السحر سواء كان ذلك من أجل العمل به أو من أجل معرفة الشر كما يقول بعض أهل العلم

  تقيهألعرفت الشر ال للشر لكن 
  

  يعرف الخير من الشر يقع فيه ومن ال  
  

 والحذر من مقارفته وتحذير الناس منه، وهذا  يجوز تعلم السحر إلبطاله وإفساده:فبعض أهل العلم يقول
الكالم غير صحيح؛ ألن هذه الوسيلة وسيلة محرمة في نفسها وذلك أن تعلمه كفر، فال يجوز لإلنسان أن يقدم 

  .عليه

 البزار بكر أبو الحافظ رواه الذي بالحديث له ستشهداو السحر، تعلم من تكفير على اآلية بهذه استدل وقد"

صلى اهللا عليه  محمد على أنزل بما كفر فقد يقول بما فصدقه ساحرا أو كاهنًا أتى من((: قال اهللا، عبد عن
  .أخر شواهد وله صحيح إسناد وهذا )٢())وسلم

  "].سورة البقرة) ١٠٢([ }فَيتَعلَّمون ِمنْهما ما يفَرقُون ِبِه بين الْمرِء وزوِجِه{ :وقوله تعالى

يسأله عن بعض األمور الغائبة  وإنما  قد ال يسأله متعلماً للسحر،..)) كاهناً أو ساحراً فسألهأتىمن ((: قوله
ال شك ؟ يتعلم منه السحرل كفر بما أنزل على محمد، فكيف بما أتاه  وهو أنه بهذا الحكم،ومع ذلك حكم عليه

  .أن هذا أشد

 مع أن }ون ِمنْهما ما يفَرقُون ِبِه بين الْمرِء وزوِجِهفَيتَعلَّم{ : في قولهلماذا خص التفريق بين المرء وزوجهو
  ؟السحر أوسع من هذا

 من جهة -عز وجل- واألكثر انتشاراً وهو السحر الذي يؤثر بإذن اهللا ألن هذا هو األشهر:  يقاليمكن أن
ألن الشيء رف، أي ه الصبأنالحب والبغض والنفرة واإلقبال واالستمالة، ولهذا فإن بعضهم يفسر السحر 

  .صار يحب هذا الذي ما كان يحبه، أو يبغض هذا الذي كان يحبهحيث مصروف عن وجهه، 

هذا، أو بعلى كل حال سواء فسرناه بهذا أو ووبعضهم يفسره باالستمالة لما يحصل فيه من استمالة المسحور، 
ن الساحر يأتي بطرق خفية غير مدركة هو من الخفاء؛ أل: فسرناه بما هو أوسع من ذلك كما يقول بعضهم

 من أخذ:  يقال؟ السحرخذ من أين ُأ بمعنى السحر بهرما فسهذا أقرب وأوسع وبالنسبة لمن ال يعرف السحر، 
عز - ألنه هو األفشى واألكثر، كما قال اهللا :  التفريق بين المرء وزوجه؟ يقالذا ذكر لمافإذا قيلالخفاء، 
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 السحرة ولم يذكر السواحرالنساء ماذا ذكر ل: و قيللف ]سورة الفلق) ٤([ }اثَاِت ِفي الْعقَِدوِمن شَر النَّفَّ{ :-وجل
   صلى اهللا عليه- كما قال النبي  أيضاًه يعقد عقدالساحرحيث  -ومن شر النفاثين في العقد-من الرجال 

 في النساء أكثر منه في  ألن السحر:يمكن أن يقالف )٣())من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر((: -وسلم
من أراد أن يعالج السحر فإن ، ولذلك ؤه حينما تكون في حال الحيض ذلك للمرأة وأسوالرجال، وأكثر ما يقع

 وهي في غير الحيض  المسحورةالحيض، يعني عالج المرأة يكون العالج أصعب إذا كانت المرأة في حال
 فك : ويقال لهعطى ماالًيحيث -أن يفك السحر بسحره أسهل من عالجها في حال الحيض، والساحر إذا أراد 

 يكون ذلك بالنسبة إليه في رمضان أصعب منه في غير رمضان؛ ألنه يريد أن يفكه عن طريق -السحر
يأتي بعض   حيث، وهذا شيء مشاهدإذا خرج الشهر تأتي إلي: الشياطين، فتجده يقول لإلنسان الذي يأتيه

شياء، وربما وقع بعضهم في بعض األمور العجيبة التي يقصد بها اإلصالح، الناس يسأل عن مثل هذه األ
، وما نقل العلم سلفاً وخلفاًأهل هذا الذي عليه عامة و ال يجوز، ، ومعلوم أن ذلك فك السحر بالسحرومن ذلك

، لنشرة عند من قال ال بأس بالنشرةمن بعض العبارات عن بعض السلف فهو محمول على أن المقصود به ا
 غير  أو باألدوية المعروفةبالرقيةكأن يكون فالمقصود بالنشرة هي ما يحل به السحر وإن لم يكن بالسحر، 

خاصة إذا كان  تعين على استخراجه مركبة من أعشاب  وهي أدوية تعطى للمسحور حيث توجد اآلنالسحر،
 إذا كانت بغير ا إشكال فيهوالسحر، النشرة تكون بالسحر وبغيره فهي لحل الفأو مشروباً فهذه نشرة، مأكوالً 
يجوز لفك السحر فإن ذلك القول قول شاذ وليس كل قول  السحر أن القائل وعلى فرض أن مقصود، السحر

 وعلى اإلنسان أن يصبر ويتعاطى األسباب المعروفة المباحة  ذلكقيل يمكن أن يتبع، وعلى كل حال ال يجوز
  . السحرأو المشروعة لعالج هذا

 مثل المرأة التي  وذلكجداً،يجوز في حاالت ضيقة :  قالوا-ابلةوهو قول عند بعض الحن- العلم بعض أهل
ي تخرج تبحث عن الرجال ف فتصير شريفة وهي يوضع لها سحرقد أحياناً فالمرأة تسحر لتبذل عرضها، 

 هذه المرأة تحبس ثل بل مصحيح،ليس ب يمكن أن يفك بالسحر، لكن هذا الكالم الشوارع، فقالوا في هذه الحالة
 يرقوها بالرقى الشرعية حتى تبرأ وعليهم أنبيت أهلها كفي أي مكان تضبط فيه، أو في مستشفى  توضعبأن 

  .-عز وجل-بإذن اهللا 

من غير أن يكون فيها مخالفات، حيث إن ا وكان له خبرة به هامن عرفيفك بها السحر   صحيحة طرقهناكو
 -عز وجل- يوفقهم اهللا  حيث أشياء عجيبة في هذا البابهمترى من فاس يفتح على بعض الن-عز وجل-اهللا 

  .إلى أمور يفكون بها السحر

 لح أماممع م يضعون ماء كأن يأتون بأشياء معينة  حيث دلت عليها التجربة: يقول،اًوبعضهم يذكر طرق

 ذكروا ائق،خالل دق  الجني المربوط مع السحر يقتل: عندهم طرق معينة يقول لكالمسحور، ونحو ذلك فهم
  .يضطرون إلى قتله، كما يقولون، واهللا أعلم -بحيث ما أمكن إخراجه-اً  إذا كان مربوطأنه
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 يضعونه عند أنفه،و  بالماء في زير الماء مثالًاًمخلوط  معروفةوهو ذو رائحة معينةوأحياناً يأتون بالقطران 

يضعون أمامه الماء والملح ثم و، اً فيه مختبئكان  يحبه جداً، فيخرج من أي مكان في الجسمإنه:  يقولونحيث
 واهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم وبارك على قتل بهذه الطريقة كما يقولون،يف معينة، اً أو أذكاراًيقولون دعاء معين

  ..نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد هللا رب العالمين



 ١

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )٤٠(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 }ا يفَرقُون ِبِه بين الْمرِء وزوِجِهفَيتَعلَّمون ِمنْهما م{ : في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 

 فيما به يتصرفون ماو السحر علم من وماروت هاروت من الناس فيتعلم: أي" ]سورة البقرة) ١٠٢([

، واالئتالف الخلطة من بينهما ما مع الزوجين بين به ليفَرقُون إنهم ما المذمومة األفاعيل من يتصرفون
 عن -مارضي اهللا عنه- اهللا عبد بن جابر عن صحيحه في مسلم رواه كما الشياطين، صنيع من وهذا

، الناس في سراياه يبعث ثم الماء، على عرشه ليضع الشيطان إن((: قال -صلى اهللا عليه وسلم- النبي
 كذا يقول وهو تركته حتى بفالن زلت ما: فيقول أحدهم يجيءو فتنة، عنده أعظمهم منزلة عنده فأقربهم

 أهله وبين بينه فرقت حتى تركته ما: فيقول أحدهم ويجيء ،شيًئا صنعت ما واهللا ال: إبليس ولفيق. وكذا

  .)١())أنت ِنعم: ويقول ويلتزمه ويدنيه فيقربه: قال

 أو خلق أو منظر سوء من اآلخر من المرأة أو الرجل إلى يخيل ما بالسحر الزوجين بين قيالتفر وسبب

 وتأنيثه الرجل، عن عبارة والمرء، للفرقة المقتضية األسباب من ذلك ونح أو ةضبغ أو قدح أو ذلك نحو

  ".أعلم واهللا يجمعان، وال منهما كل ويثنى امرأة،

  : أما بعد،الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم

تبارك - أن قوله قبُل  ذكرنا}ِه بين الْمرِء وزوِجِهفَيتَعلَّمون ِمنْهما ما يفَرقُون ِب{: -تبارك وتعالى-فقوله 
  قد يرجع إلى أول اآلية،]سورة البقرة) ١٠٢([ } ِبباِبَل هاروتَ وماروتَوما ُأنِزَل علَى الْملَكَيِن{ :-وتعالى

}انملَيلِْك سلَى مع اِطينا تَتْلُواْ الشَّيواْ معاتَّباتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك و: أي، ] البقرةسورة) ١٠٢([ }و
فعلى هذا الذي أنزل على هاروت وماروت هو ما كانوا يتلقونه ، وما أنزل على هاروت وماروت سليمان
 اتبعوا ما تتلوا الشياطين على : المعنى فكأن، مما يفرقون به بين المرء وزوجه-عند بعض أهل العلم-منهم 

ن به بين المرء وزوجه مما تعلموه من هاروت وماروت، أو واتبعوا ما تتلوا الشياطين ملك سليمان وما يفرقو
ر وما يفرقون به بين المرء على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السح

ونه عن ن يعلمون الناس السحر وما أنزل يعود إلى هذا، فيكون السحر مما يتلقإ: ، هذا إذا قلتوزوجه
ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان، واتبعوا ما أنزل اتبعوا اتبعوا يعني اليهود، فالذين ، الشياطين على األول

  .المرء وزوجهبين  واتبعوا ما يفرقون به :وإن شئت أن تقول، على الملكين

 وهذا باعتبار أن ،وعلى الثاني يكون ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين
 فيكون ، من الشياطين من الناس أو بدالًإما أن تكون بدالً: نحن قلنافمن الشياطين، هاروت وماروت بدل 
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 ٢

نها بدل من الناس يكون هاروت وماروت إما ملكين من إ: إذا قلناوعلى هذا هاروت وماروت من الشياطين، 
  . أو غير ذلك، هما علجان:ملوك الدنيا أو كما قيل

 إال: الثوري سفيان قال ]سورة البقرة) ١٠٢([ }وما هم ِبضآرين ِبِه ِمن َأحٍد ِإالَّ ِبِإذِْن اللِّه{ :تعالى قولهو"

 اهللا شاء من نَعم،: قال }وما هم ِبضآرين ِبِه ِمن َأحٍد ِإالَّ ِبِإذِْن اللِّه{: البصري الحسن وقال ،اهللا بقضاء

  ".تعالى اهللا قال كما اهللا، بإذن إال أحد ضر يستطيعون وال يسلط لم اهللا يشأ لم ومن عليه، سلطهم

 مطلق ، أياألمر الذي ال يقيد بإلزام اإلذن يأتي بمعنى }وما هم ِبضآرين ِبِه ِمن َأحٍد ِإالَّ ِبِإذِْن اللِّه{: قوله
  . أذن له في كذا، وفالنهذا مأذون فيه: األمر، يقال

  .لم يمنعك منه فهذا إذن منه لك به الشيء و بينك وبينىالتخلية بينك وبين الشيء، إذا خلَّويأتي بمعنى 

  .ويأتي بمعنى العلم بالشيء

 األمر أيإال بأمره غير الملزم،  بمعنى  وما هم بضارين به من أحد إال بإذن اهللا، أيهل يمكن تفسيره باألولف
  الكوني؟

  .ال يمكن أن يفسر باألولفمر الكوني أمر ملزم،  األ بلليس بأمر غير ملزمأنه : الجواب

هذا ف ال يمنعهم منه،  بمعنى، أن يخلي بينهم وبينهإال: وما هم بضارين به من أحد إال بإذن اهللا، أي: وإن قلنا
  . لم يحصل ذلك-عز وجل-يحتمل، ولو شاء اهللا 

 وهذا العلم -عز وجل-ء إال بعلم اهللا بما سبق في علمه، ال يحصل شيإال بإذن اهللا أي إال : والمعنى الثالث
وات واألرض بخمسين ألف سنة، وكان اهو العلم األزلي الذي قدر اهللا فيه مقادير الخلق قبل أن يخلق السم

  .-سبحانه وتعالى-عرشه على الماء، فال يحصل في الكون تحريكة وال تسكينة إال بقدره 

فال  العلم المحيط الشامل الذي ال يخرج عنه شيء، :أربع مراتب كما هو معلوم، أولها وهذا القدر على
سبق في علم اهللا أن ذلك يحصل له، وهذا المعنى هو الذي اختاره كبير يحصل أثر هذا السحر إال لمن 

  .-رحمه اهللا-المفسرين ابن جرير الطبري 

 تفسر ذلك بمعنى وإن كان يصح في معنى اللفظة، وإن شئت أن  أولها ال يصح هنا لإلذن،هذه ثالثة معاٍنف
أي إال  }وما هم ِبضآرين ِبِه ِمن َأحٍد ِإالَّ ِبِإذِْن اللِّه{أوسع لما بين هذه األمور من المالزمة في باب القدر، 

 فيخلي بينهم وبين هذا فينفذ السحر ويؤثر وإن شاء لم يحصل كما أن النار لم تحرق إبراهيم  سبحانهبإرادته
 مع أن من طبيعتها اإلحراق، ولكنه ال يقع في الكون شيء إال بإرادته وعلمه وتقديره -صلى اهللا عليه وسلم-

 يجب التوكل عليه وتفويض األمر إليه وااللتجاء إليه والتعوذ به م فالملك ملكه واألمر أمره، ومن ثَ،وقضائه
رفون أن سحرهم ال ينفذ  يع فهممن أجل أن يحفظ اإلنسان من مثل هذه األمور، والسحرة يعرفون ذلك جيداً،

 ينفذ بعضها وبعضها ال ينفذ إما من غير سبب ، يعملون أعماالً من السحر كثيرةفهم، في كثير من األحيان
 أن هذا اإلنسان محصن بالذكر، فما  وهوظاهر، وإما أن يكون ذلك لسبب ظاهر معلوم تخبرهم به الشياطين

 ،أحياناً لمن طلب السحر منهم ألحدخبرون بعجزهم إليه بمثل هذا السحر، ولذلك ي استطاعوا الوصول
حدثني قد وليس مكاناً للذكر، وهذا مع أن الحمام في الحمام، ما تمكنا منه حتى : يقولونفويصرحون بهذا، 

 يتصلون بسحرة في بعضكانوا أنهم  فذكر ،ةمن كان يتصل على السحربعض من تاب من هذه األعمال م



 ٣

 عن طريق الحواالت ويعملون أعماالً من السحر وكانوا لسحر ويرسلون لهم أمواالًالبالد البعيدة المعروفة با

هم ليس لهم شغل ف جداً  أن عملهم كثير فالحاصل،يخبرونهم أحياناً بأنهم مع تكرار المحاوالت ما استطاعوا
 } َأحٍد ِإالَّ ِبِإذِْن اللِّهِمنوما هم ِبضآرين ِبِه { :، وصدق اهللاجزء منه أو  قليلهذا، ولكن الذي ينفذ منهإال 

سورة ) ٦٩([ }ولَا يفِْلح الساِحر حيثُ َأتَى{ :-تبارك وتعالى- وهذا أيضاً يذكر بقول اهللا ]سورة البقرة) ١٠٢([
 فإن مثل كيد الشيطان ضعيف، ولذلكف ]سورة النساء) ٧٦([ }ِإن كَيد الشَّيطَاِن كَان ضِعيفًا{ : تعالى، وبقوله]طـه

 إلى هذا المسحور إذا رقي ظهر ضعف الشيطان ورأيت كيف هذا العاتي المارد يبكي ويتوسل أعظم التوسل
هذا الراقي ليطلقه ويتركه وال يلحقه األذى منه، بينما من ضعف يقينه وضعف توكله ربما عبد هؤالء 

وَأنَّه كَان ِرجاٌل من الِْإنِس { :تعالى قال الشياطين رجاء نفعهم أو خوف ضررهم فيتالعبون به غاية التالعب،
  . ]سورة الجن) ٦([ }يعوذُون ِبِرجاٍل من الِْجن فَزادوهم رهقًا

 نفع له وليس دينهم، في يضرهم: أي ]سورة البقرة) ١٠٢([ }ا يضرهم والَ ينفَعهمويتَعلَّمون م{ :تعالى وقوله"

  ".ضرره يوازي

إن السحر ال تأثير له :  على الذين قالوا رد}وما هم ِبضآرين ِبِه ِمن َأحٍد ِإالَّ ِبِإذِْن اللِّه{:  تعالىي قولهف
أصالً، وهؤالء في مثل هذه المسألة وفي غيرها من المسائل التي تشبهها يدورون على انحرافات في االعتقاد 

اآلن في تفصيل هذه المسألة لكن أشير إلى المأخذ واألمر الذي وقع ال أريد أن أدخل وعندهم في باب القدر، 
هذه  في الكون إال اهللا، وال مؤثر: وهو فساد اعتقادهم؛ ألنهم يقولونمنه فساد التصور عند هؤالء الناس 

يريد، هذا أمر معلوم، فال يقع في ملكه ما ال ويقع شيء في الكون إال بأمر اهللا وبإرادته ؛ إذ ال عبارة مجملة
 مع اهللا اً ربةادعاء أن ثم اهإن دعوى أن شيئاً يؤثر بنفسه في الكون معن: لكن هم يسلبون ذلك تماماً، ويقولون

يقولون فهم هكذا تصوروا القضية، ولذلك يأتون بالعجائب، فربوبية، في ال يدبر معه، وهذا شرك -عز وجل-
 النار ليس فيها خاصية اإلحراق وإنما حصلون االنكسار لم يحصل بالكسر وإنما حصل عنده، إ :مثالً

 جعل هذا يحترق حينما  هو الذي اهللا وإنما، فالنار ال تحرق بطبعها،االحتراق عند مقاربة النار ومالبستها

كل البرودة، والتجمد لم يحصل بسبب البرودة وإنما خلقه اهللا عند مالبسة :  يقولونكذلكبسها، ودخل النار وال
  .األصل الفاسدهذا بناء على هذا 

 وال يقع في كون اهللا إال ما ، اهللا في بعض األشياء خاصية أودعها فيها إن شاء سلبهاجعل: نقولفنحن أما 
 ولم -صلى اهللا عليه وسلم-يريد، والخلق كله خلقه، والملك ملكه واألمر أمره، فالنار ألقي فيها إبراهيم 

عتها التي أودعها اهللا اإلحراق وهكذا السحر يحصل له يحترق؛ ألن اهللا سلبها هذه الخاصية، ولكن من طبي
خالصة هذه المسألة هي  هذه ، وتقديره-عز وجل-تأثير، لكن ال يكون هذا التأثير خارجاً عن إرادة اهللا 

  . أصحاب ذلك األصل الفاسدومأخذ هؤالء

 السحر يحصل لهم به إن :قد يقول قائل ]ة البقرةسور) ١٠٢([ }ويتَعلَّمون ما يضرهم والَ ينفَعهم{ : تعالىيقول
 يسحر هذه المرأة من أجل أن  كأنمنفعة في الدنيا مثل المال الذي يكتسبونه، ومثل تحصيل بعض مطالبهم

 اًيسحر هذا اإلنسان ليستحوذ على ماله فيكون مسلوبهذا  و،تسحر زوجها من أجل أن يحبهاهي  و،تحبه
فيكون ذلك   يشتري سيارة من إنساناً بأتفه األمور كأن يسحر شخص حيث تجد من،منقاداً له، وهذا كثير جداً



 ٤

ستحوذ على ما عنده من يسحره و يبسبب سيارة اشتراها منهإلى آخرها، ف  حياته من أولهاسبباً لسحر يدمر
  .يقترض دائماً من أجل أن يعطيه فهو ال يرد له طلباًجعله ي وراتاقعمال و

 }ما يضرهم والَ ينفَعهم{: المراد بقوله تعالىوبالتالي فهم هذا النفع في بادئ األمر،  فالمقصود أنه يحصل ل

 أن المقصود ما يضرهم في الدنيا وال ينفعهم في -رحمه اهللا-ابن جرير منهم وبعض أهل العلم كما حمله 
  .اآلخرة، وإن كان يحصل لهم بعض النفع في الدنيا لكن الضرر فيه أغلب

هذا ليس نفعاً حقيقياً، وإنما هو كالنفع الذي يحصل للزاني  }ما يضرهم والَ ينفَعهم{: ن قولهإ: كن أن يقالويم
من لذة والسارق من تمتع بهذا المسروق ولكنه في الواقع ضرر، فهو يتجرع ظلماً وسحتاً وناراً، فهذا ضرر 

  .وال ينفعهفمثل هذا حصل على ما يضره الذي فيه السم، م اوليس بنفع، كالذي يلعق السم ويتلذذ بهذا الطع

 في يضرهم: أي ]سورة البقرة) ١٠٢([ }ويتَعلَّمون ما يضرهم والَ ينفَعهم{ :تعالى وقوله :يقول ابن كثير

محقق  ألغى هذا النفع الموهوم واعتبر الضرر العلى أنهابن كثير حمله  ،ضرره يوازي نفع له وليس دينهم،
على غير فابن جرير وأما هذا الذي مشى عليه ابن كثير، فألغاه وأهدره؛ ألنه ال قيمة له، النفع الغالب فيه، ف

قليل، في مقابل ف وإن حصل لهم به نفع في الدنيا  أي يرى أنه يضر في الدنيا وال ينفع في اآلخرة،هذا، إذ
  .الضرر الكثير

"}اهِن اشْتَرواْ لَمِلمع لَقَدخَالٍَقو ِة ِمنِفي اآلِخر ا لَهالذين اليهود علم ولقد: أي ]سورة البقرة) ١٠٢([ } م 

 من اآلخرة في له ما أنه ذلك، فعلهم فعل لمن -صلى اهللا عليه وسلم- الرسول متابعة عن بالسحر استبدلوا

  ".نصيب من: والسدي ومجاهد -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن قال، خالق

هذه جاءت لمعنى توكيد الكالم وتقويته " مالال"ن إ:  بعض أهل العلم يقول}د عِلمواْ لَمِن اشْتَراهلَقَو{: قوله
  .ولقد علموا الذي اشتراه ما له في اآلخرة من خالق: يكون المعنى بهذه الطريقةفاسم موصول، " من"فقط، و 

ما له في اآلخرة من خالق، يعني الذي اختاره وارتضاه بدالً من أي الذي اشتراه  }د عِلمواْ لَمِن اشْتَراهولَقَ{
  .-عليهم الصالة والسالم- على أنبيائه ورسله -عز وجل-اتباع الحق والوحي والعمل بما أنزل اهللا 

، -رحمه اهللا-ن هناك قسماً محذوفاً، وهذا يقول به ابن جرير إإن هذه الالم تدل على القسم و: وبعضهم يقول
  . السحر ما له في اآلخرة من خالق واهللا لمن اشترى:اهللا تعالى يقسم بنفسه فيقول كأن: أي

  .-صلى اهللا عليه وسلم- الرسول متابعة عن بالسحر استبدلوا الذين اليهود علم ولقد: أي

لشياطين  إلى ااًراجع أي اليهود، ويحتمل أن يكون }د عِلمواْولَقَ{ يرجع إلى اليهود، هذا على أساس أن الكالم
باعتبار أن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان 
 من أحد حتى يقوال إنما نحن فتنة فال تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين

  .به من أحد إال بإذن اهللا

  .علموا لمن اشتراه فإنهم ر أن هاروت وماروت من الشياطينباعتبا }د عِلمواْولَقَ{

يعلمان ذلك، ويعلمان هما  ويحتمل أن يكون ذلك يعود إلى الملكين باعتبار أن هاروت وماروت من المالئكة ف
  .أعلم واهللا تعالىإنما نحن فتنة فال تكفر،  :نبه، يقوال



 ٥

 }د عِلمواْولَقَ{ :مجيئه بضمير الجمع في قوله فشياطيننهما من الإ أو ملكان هاروت وماروت نإ :قلناسواء و

   ..واهللا أعلمتباع أو باعتبار أن االثنين أقل الجمع كما سبق، إما باعتبار األوهما اثنان ال إشكال فيه 

 أنه ذلك فعلهم فعل لمن عليه وسلمصلى اهللا - الرسول متابعة عن بالسحر استبدلوا الذين اليهود علم ولقد

  .خالق من اآلخرة في هل ما

   }د عِلمواْ لَمِن اشْتَراهولَقَ{: ي في قولهت يريد أن يفسر لفظة االشتراء ال،بالسحر استبدلوا الذين: في قوله

  بمعنىإنه: قلناو، اكما اشترى المسلم إذ تنصر: ، ومثلنا بقول من قال االشتراءوقد سبق الكالم على معنى

لَمِن {: ومثل ذلك قوله، مثل ذلك اشتروا الضاللة بالهدىن نصرانياً من قبل، و ولم يك النصرانيةاستبدل
اهعلى اإليمان واتباع الوحي السحر اختارمن  :أي }اشْتَر.  

  .من نصيب:  والسديومجاهد -رضي اهللا عنهما- قال ابن عباس ]سورة البقرة) ١٠٢([ }ِمن خَالٍَق{

ولَو َأنَّهم آمنُواْ واتَّقَوا لَمثُوبةٌ من ِعنِد اللَّه * اْ ِبِه َأنفُسهم لَو كَانُواْ يعلَمونولَِبْئس ما شَرو{ :تعالى وقوله"
ونلَمعكَانُواْ ي لَّو ر{: تعالى يقول، ] سورة البقرة)١٠٣- ١٠٢([ }خَيلَِبْئسالسحر من به استبدلوا ما البديل }و 

  ".به وعظوا بما علم لهم كان لو -صلى اهللا عليه وسلم-ول الرس ومتابعة اإليمان عن عوضا

 ولبئس ما باعوا به أنفسهم فضيعوها وأهلكوها وأوبقوها :أي} ولَِبْئس ما شَرواْ ِبِه َأنفُسهم{ويمكن أن يفسر 
  .نة بين هذين المعنييا وال مناف،بتعاطي السحر وترك الوحي المنـزل، ويمكن أن يفسر على ما سبق

الم ابن كثير جرى فيه على معنى ك و،ا باعو:أي} ولَِبْئس ما شَرواْ{ : قوله يرى أن-رحمه اهللا-ابن جرير 
  .االستبدال في الموضعين، وال إشكال في هذا األمر

"}رِعنِد اللَّه خَي نةٌ مثُوبا لَمنُواْ واتَّقَوآم مَأنَّه لَوورسله باهللا آمنوا أنهم لوو: أي ]سورة البقرة) ١٠٣([ }و   

 استخاروا مما لهم خيرا ذلك على اهللا مثوبة لكان المحارم واتقوا -صلى اهللا عليهم وسلم أجمعين-

  ".به ورضوا ألنفسهم

 ومعنى المثوبة بمعنى الثواب، مثل العقوبة بمعنى العقاب،ف، اًيعني لثواب ،مثوبة لكان المحارم واتقوا: قوله
  .ذا الذي اشتغلوا به لو كانوا يعلمون من هفي العاجل واآلجل ند اهللا خيرلثواب من ع :اآلية

 اًلو آمن لكان ثواب اهللا خير: أي }ولَو َأنَّهم آمنُواْ واتَّقَوا لَمثُوبةٌ{ الالم هذه جواب لو األولى، }لَمثُوبةٌ{: قوله
  .له من هذا الذي اشتغل به

 ُأوتُوا الِْعلْم ويلَكُم ثَواب اللَِّه خَير لِّمن آمن وعِمَل صاِلحا ولَا يلَقَّاها ِإلَّا وقَاَل الَِّذين{ :تعالى قال كما"
وناِبرسورة القصص) ٨٠([} الص[."  

) ١٠٣([ }كَانُواْ يعلَمونولَو َأنَّهم آمنُواْ واتَّقَوا لَمثُوبةٌ من ِعنِد اللَّه خَير لَّو {:  هنا-تبارك وتعالى-في قوله 

الختم  ]سورة البقرة) ١٠٢([ }ولَِبْئس ما شَرواْ ِبِه َأنفُسهم لَو كَانُواْ يعلَمون{ :التي قبلها اآلية وفي ]سورة البقرة
عز -إذن اهللا لو كانوا يعلمون سيأتي الكالم عليه مع آية أخرى ب }لَو كَانُواْ يعلَمون{ :بقوله لهاتين اآليتين

، واهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده  في الجمع بين هذا وبين ما قد يتوهم أنه يعارضه-وجل
 ..ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد هللا رب العالمين



 ١

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  )٤١(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  . وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،لحمد هللا رب العالمينا

واْ الَ تَقُولُواْ راِعنَا وقُولُواْ انظُرنَا يا َأيها الَِّذين آمنُ{ : في تفسير قوله تعالى-رحمه اهللا تعالى-قال المفسر 
َأِليم ذَابع ِللكَاِفِرينواْ وعماسسورة البقرة) ١٠٤([} و[.  

  : والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد،بسم اهللا الرحمن الرحيم، الحمد هللا

  ثم قال ]سورة البقرة) ١٠٢([ }لَه ِفي اآلِخرِة ِمن خَالٍَقولَقَد عِلمواْ لَمِن اشْتَراه ما { :-عز وجل-فقد قال اهللا 

ولَو { :قالو ،]سورة البقرة) ١٠٢([ }ولَِبْئس ما شَرواْ ِبِه َأنفُسهم لَو كَانُواْ يعلَمون{ : بعد ذلك-تبارك وتعالى-
رِعنِد اللَّه خَي نةٌ مثُوبا لَمنُواْ واتَّقَوآم مَأنَّهونلَمعكَانُواْ ي سورة البقرة) ١٠٣([ } لَّو[.  

 فأثبت لهم العلم ثم }ولَقَد عِلمواْ لَمِن اشْتَراه ما لَه ِفي اآلِخرِة ِمن خَالٍَق{: -تبارك وتعالى-تأمل في قوله 
سورة ) ١٠٢([ }و كَانُواْ يعلَمونولَِبْئس ما شَرواْ ِبِه َأنفُسهم لَ{ :ذكر ما يدل على نفيه عنهم وذلك في قوله

  ؟}لَو كَانُواْ يعلَمون{ :ة والثاني}ولَقَد عِلمواْ{ :ىفكيف تجمع بين األولمعناها أنهم ال يعلمون،  ]البقرة
  .بمعنى لو كانوا يعقلونالجواب هو أن الثانية تكون 

م عرفوا حكم السحر، وأنه كفر المعنى أنه }ِفي اآلِخرِة ِمن خَالٍَقولَقَد عِلمواْ لَمِن اشْتَراه ما لَه { :قولهففي 
  . السحرى وال نصيب من الثواب واألجر لمن تعاطوال حظَّ

واْ لَمثُوبةٌ من ِعنِد اللَّه خَير لَّو كَانُ{: في قولهو }ولَِبْئس ما شَرواْ ِبِه َأنفُسهم لَو كَانُواْ يعلَمون{: وفي قوله
ونلَمعهؤالء يمكن أن يكون المراد بهم علماء اليهود باعتبار أن الحديث عن اليهود وعن اتباعهم للسحر،  }ي

 فالعلم الذي أثبته لهم أوالً هو المعرفة، لكن العلم قد ال ، لو كانوا يعلمون علماً ينفعهمممعناه أنهفوعلى هذا 
لو كنت : يراً من األحكام لكنه ال يمتثل، ولذلك تقول لإلنسانكثير من الناس يعلم كثحيث ينتفع به صاحبه، 

  . لو تدري لما فعلت كذا، وهو يعلم بالحكم أوتعلم،

اإلنس،  :}ولَو َأنَّهم آمنُواْ واتَّقَوا لَمثُوبةٌ من ِعنِد اللَّه خَير لَّو كَانُواْ يعلَمون{ :قوله المراد بويمكن أن يكون
فالسياق إن المراد بهم اليهود مثالً، : لمن اشتراه ما له في اآلخرة من خالق يمكن أن يقالوا علم ذينوال

وما هم ِبضآرين ِبِه ِمن َأحٍد ِإالَّ ِبِإذِْن اللِّه ويتَعلَّمون ما يضرهم والَ ينفَعهم ولَقَد عِلمواْ {، يتحدث عن اليهود
 اهِن اشْتَرلَملَِبْئسخَالٍَق و ِة ِمنِفي اآلِخر ا لَهمونلَمعكَانُواْ ي لَو مهاْ ِبِه َأنفُسوا شَرسورة البقرة) ١٠٢([}  م[ 

في اليهود الذين تعلموا من الملكين ما إلنس، وتلك ا }لَمثُوبةٌ من ِعنِد اللَّه خَير{: فيمكن أن يكون المراد بقوله
ومن أوضح ما يذكر في هذا  -عز وجل-والعلم عند اهللا - لمرء وزوجه، وقد يقال غير ذلكيفرقون به بين ا

  .و كانوا يعلمون علماً ينتفعون به أنهم ل منهو ما ذكرته



 ٢

"}َأِليم ذَابع ِللكَاِفِرينواْ وعماسنَا وقُولُواْ انظُراِعنَا ونُواْ الَ تَقُولُواْ رآم ا الَِّذينها َأيي * واْ ِمنكَفَر الَِّذين دوا يم
َأهِل الِْكتَاِب والَ الْمشِْرِكين َأن ينَزَل علَيكُم من خَيٍر من ربكُم واللّه يخْتَص ِبرحمِتِه من يشَاء واللّه ذُو الْفَضِل 

  .]سورة البقرة) ١٠٥-١٠٤([ }الْعِظيِم

 من يعانُون كانوا اليهود أن وذلك وفعالهم هملمقا في بالكافرين يتشبهوا أن المؤمنينعباده  تعالى اهللا نهى

: ايقولو لنا اسمع: يقولوا أن أرادوا فإذا -اهللا لعائن عليهم- التنقيص من يقصدونه لما تورية فيه ما الكالم

فُون الْكَِلم عن مواِضِعِه ويقُولُون سِمعنَا من الَِّذين هادواْ يحر{ :تعالى قال كما بالرعونة، يورونو ،راعنا
  ".]سورة النساء) ٤٦([ }وعصينَا واسمع غَير مسمٍع وراِعنَا لَيا ِبَألِْسنَِتِهم وطَعنًا ِفي الديِن

  وإلى أي شيء ترجع؟ }راِعنَا{ بـما المراد }الَ تَقُولُواْ راِعنَا وقُولُواْ انظُرنَا{ :قوله تعالى

راعنا والرفق،  ومن الرعونة،، ومن الرعايةمن مأخوذة أنها  تجدأقوال وعبارات المفسرين،  إذا جمعت
  .نا سمعكِعروبمعنى أَََََََ  وبمعنى ارقبناراعنا، بمعنى تكلم بكالم نفهمه عنك،:  بعضهمقالوأمهلنا، بمعنى 

إذا ففي الكالم وجذر  ترجع إلى أصل فإنهاأن يفسر به راعنا إلى ما يمكن ناها في المعاني وأرجعفلو نظرنا 
  هل هي مثل الرعونة؟ف الرفق، أنها من الرعاية، أو  مننا سمعك أو ارقبنا، أوِعنها بمعنى أرإ: قلنا

 يرعن نها من رعنإ: إذا قلنا ورعى،وهذه المعاني ترجع إلى  مأخوذة من رعن الرعونة وإنماال، : الجواب
 أرعن يعني أهوجفالن : يقولون الهوج، والطيشأرعن تدل على راعن وكلمة و وأرعن، نراع فهو رعونةً

،  يرعن رعونة فهو راعن وأرعنرعنحمق، أََ هوإذ  تدري ما الذي يصيبك من مقاربته الفتقترب منه ال 
 أن: لمعنى األولا، تعود إلى شيئينهذه اللفظة  أن فمعنى ذلكالذين فسروها بأن اليهود كانت تلوي ألسنتها، ف

كيف استعملوا لغة أعجمية في : فإن قيل يعني في غير العربية،  في لغتهمسبلفظة عند اليهود  اللفظة هذه
   وهو عربي؟-صلى اهللا عليه وسلم-مخاطبة النبي 

وا يطلقون اليهود  الفرصة وصار استغل  في المعنى اآلخر-مرضي اهللا عنه-لما استعملها الصحابة : يقال
صاروا يستعملونها يقصدون بها المعنى بحيث  باللغة العبرية  سبهذه اللفظة األعجمية التي هي عبارة عن

 اتفقت لفظة  حيث من أقبح السب وأبشعه، والسامع يظن أنهم يتكلمون بلفظة عربية والذي هوالذي في لغتهم
فالمقصود  يطلقونها ويتضاحكون فيما بينهم، مع لفظة، لكنها في معناها عند العبرانيين سب قبيح، فصاروا

  .استغلوا التوافق في اللغةأنهم 

 قد يستعملها اليهودي مريض أنها عربية من الرعونة، والمعنى أنهم يعبرون بلفظة ظاهرها: الثانيالمعنى 
يا أرعن، : ه كأنه يقول ليستغلهالكن هذا   يقصد ارقبنا وانظرنا،راعنا: فالمسلم يقولالقلب في معنى سيء، 

المتكلم هم ينسبونه إلى الرعونة، ف بمعنى أن)راعناً: (هي شاذة البصري وولهذا جاء في قراءة تنسب للحسن
نسان ال يتكلم باأللفاظ بها يحتمل أن يقصد بها ارقبنا وانظرنا، ويحتمل أن يقصد بها نسبته إلى الرعونة، واإل

وهي علم وأهل السنة سواء في قضايا االعتقاد أو في غيره، المجملة، وهذا أصل كبير يذكره أهل الالمحتملة 
  . يتكلم بالكالم البين الواضح الذي ال يحتمل الحق والباطل؛ لئال يفهم عنه غير المرادأن اإلنسان

وهذه اآلية أصل في هذا الباب، وهي أصل أيضاً في باب التشبه، فال تتشبه بهؤالء اليهود الذين يطلقونها 
  .معنى حسناًلمعنى السيئ وإن قصدت ويقصدون بها ا
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 -وما أشبه ذلكارقبنا وانظرنا وأمهلنا - جد المعاني التي ذكرتن بأنها من رعى  هذه اللفظةإذا فسرتو

راعي؛ ألنه يالحظ هذه :  من الرعاية ولهذا يقال لراعي الغنم وارقبنا وانظرناراعناف، ال تعجل علينابمعنى 
 :في الحديثراعي، و  الخليفة أوللحاكم أو األمير أو الوالي أو الملكويقال الدواب ويرقبها وما إلى ذلك، 

  .ارقبنا واحفظنا وما أشبه ذلكذلك يرجع إلى معنى  ف)١())ول عن رعيتهئكلكم راع وكلكم مس((

د  استعملتها اليهو أنهم عبروا بلفظة محتملة-"رعى"وهو أنها من - تفسير الكلمة بالمعنى الثاني فاإلشكال على
 حينما يقولها "راعنا"فـ في معنى حسن، صحابةالالمسلمون من  واستعملها السيئعلى وجه قصدوا به المعنى 

 فهم إنماحينما لووا بها ألسنتهم وأما اليهود فهي من الثاني قطعاً، بل قطعاً ليست من األول، فهي المسلمون 

  . وقصدوا الرعونةنها عربية أو نطقوا بها على أ-سب عندهم– نطقوا بها على أنها أعجمية

إلى المعنى أرجعها ا أرجعها إلى أصلها  لم-ومنهم كبير المفسرين ابن جرير الطبري- أهل العلم بعضو
راعنا المراعاة تدل على : عنها بما ال يرجع إلى المعنى األول، فقالخراً، وعلل سبب النهي آأوالً والثاني 

 وما أشبه ، والمبايعة،والمقاتلة،  والمناجزة، والمصانعة، والمبارزة، والمراقبة،المالحظةكمفاعلة بين شيئين 
  .ذلك

اسمع منا و، وارقبنا نرقبكمعناه افهم عنا نفهم عنك،  فراعنا: قالواإذا :  أيمعنى هذا الكالمإن : يقولهو ف
اهللا عليه صلى -في خطاب النبي نسمع منك، فصارت القضية على سبيل المشارطة والمقابلة، وهذا ال يليق 

 ال على سبيل المقابلة، فجاء لهم بلفظة بديلة ال تقتضي في ذلك ما كان على سبيل اإلفراد وإنما يليق -وسلم

صلى اهللا - النبي  فالمقصود النهي عن التكلم معانظرنا ننظرك،: انظرنا؛ ألنه ال يقال:  أن يقولواهذا وهي
  .مهسمعون منه حتى يسمع مني ال  بحيثكأنها مقايضة و بهذه الطريقة-عليه وسلم

ي من أجل أنها توهم يذهب بها إلى أن النه فهو لم -رحمه اهللا- ابن جرير  المعنى الذي ذهب إليههذا هو
من  م بمعنى أنهم جعلوه كأدنى الناس-صلى اهللا عليه وسلم- وإنما لقلة األدب فيها مع النبي معنى الرعونة

 وهذا ال يليق في الخطاب ني سمعك وأرعيك سمعي،ِعرقبك، أر، ارقبني وأ وأسمع منكاسمع مني: تقول له
  .-صلى اهللا عليه وسلم-مع النبي 

 "راعنا: "نعرف أن كلمةلت وتعرف إلى أي شيء ترجع، وبهذا مع األقوال التي قي تج تستطيع أنلقولبهذا او

 عنها لما -عز وجل- نهى اهللا  لكن،-من الرعونة-قصد المعنى األول بلم يطلقها من أطلقها من المسلمين 

، والشريعة جاءت بما يحسن ويجمل من -صلى اهللا عليه وسلم-فيها من سوء األدب في التعبير مع النبي 
 وإنما وضئ ربك: الال يقوفتاي وفتاتي، : ال لكن يقعبدي وأمتي: الاأللفاظ والتعابير والكالم، ولهذا ال يق

 ]سورة النــور) ٦٣([ }دعاء الرسوِل بينَكُم كَدعاء بعِضكُم بعضالَا تَجعلُوا { :قال تعالى، وضئ سيدك: يقال

ال ترفع صوتك وتتكلم معه كما لو تكلمت مع غيره من بمعنى سواء فسرت بأنها في المناداة والمخاطبة 
تَرفَعوا لَا { : كما قال في اآلية األخرى تكلم بأدب وخفض صوت، بلكما تتحدثون فيما بينكم،أو الناس، 

                                                
    ) ٦٧١٩( ]سـورة النـساء  ) ٥٩([} يعواْ الرسوَل وُأوِلي اَألمِر ِمـنكُم َأِطيعواْ اللّه وَأِط{ :قول اهللا تعالى:  باب- األحكام   :أخرجه البخاري في كتاب     - 1

فضيلة اإلمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم              :  باب -اإلمارة  : ومسلم في كتاب  ) ٢٦١١ص   /٦ج  (
 ).١٤٥٩ص / ٣ج ) (١٨٢٩(
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ِت النَِّبيوقَ صفَو اتَكُموبعضكم كدعاء -مثالً-  ال تقل يا محمد : بهأو كان المراد ،]سورة الحجرات) ٢([ }َأص 
 تعليمهم األدب في األلفاظ، إما ألن هذه اللفظة  من ذلك هويا رسول اهللا، فإن المقصود: بل قلبعضاً، 

صلى اهللا -نه ال يليق مخاطبة النبي ألها استعماالً سيئاً، أو وستعملا  حيثاليهود كما فعلمحتملة، وقد تستغل 
 علمهم ولذلك  سواء كان هذا أو هذا فكل ذلك ال يليق،،وأياً كان، م معنى المفاعلةفِه بذلك؛ ألنها تُ-عليه وسلم

 ال -أيضاً–التي استبعد األلفاظ الموهمة للمعاني الباطلة وجاء باأللفاظ  بحيث  األدب في تعاملهم معهاهللا

  .-صلى اهللا عليه وسلم-رعونة فيها وال جفاء وال سوء أدب معه 

  ..واهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد هللا رب العالمين
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )٤٢(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  . وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين

 وفعالهم، مقالهم في نبالكافري يتشبهوا أن المؤمنينعباده   تعالى اهللا نهى": -رحمه اهللا تعالى  -قال المفسر   

 فـإذا  -اهللا لعائن عليهم- التنقيص من يقصدونه لما تورية فيه ما الكالم من يعانُون كانوا اليهود أن وذلك

من الَِّذين هـادواْ يحرفُـون      { :تعالى قال كما ،بالرعونة يورونو ،راعنا: ايقولو لنا اسمع: يقولوا أن أرادوا
ِعِه ويقُولُون سِمعنَا وعصينَا واسمع غَير مسمٍع وراِعنَا لَيا ِبَألِْسنَِتِهم وطَعنًا ِفي الديِن ولَـو               الْكَِلم عن مواضِ  

            اللّه منَهلَِكن لَّعو مَأقْوو ما لَّهرخَي نَا لَكَانانظُرو عماسنَا وَأطَعنَا وِمعقَالُواْ س مِإالَّ      َأنَّه ْؤِمنُـونفَـالَ ي ِبكُفْـِرِهم 
  .]سورة النساء) ٤٦([ }قَِليالً

 ،الموت هو والسام ،عليكم السام: يقولون إنما سلَّموا إذا كانوا بأنهم عنهم، باإلخبار األحاديث جاءت وكذلك
  .فينا لهم يستجاب وال فيهم لنا يستجاب وإنما ،"وعليكم"بـ عليهم نرد أن أمرنا ولهذا

يا َأيها الَِّذين آمنُواْ الَ تَقُولُـواْ       { :فقال وفعالً قوالً الكافرين مشابهة عن المؤمنين نهى تعالى اهللا أن غرضوال
َأِليم ذَابع ِللكَاِفِرينواْ وعماسنَا وقُولُواْ انظُراِعنَا وسورة البقرة) ١٠٤([} ر[   

: -صلى اهللا عليه وسـلم    - اهللا رسول قال: قال -ماى عنه رضي اهللا تعال  - عمر ابن عن أحمد اإلماموروى  

 وجعلـت  رمحـي،  ظل تحت رزقي وجعل ،له شريك ال وحده اهللا يعبد حتى بالسيف الساعة يدي بين بعثت((

  .)١())منهم فهو بقوم تشبه ومن أمري، خالف من على والصغار الذلة

 النهـي  علـى  داللـة  ففيـه  )٢())منهم فهو ومبق تشبه من((: -رضي اهللا تعالى عنه   - هعن داود أبو وروى

 ذلك وغير ،وعباداتهم وأعيادهم ولباسهم وأفعالهم أقوالهم في بالكفار التشبه على والوعيد والتهديد الشديد

  ".عليها نُقَرر مول لنا تشرع لم التي أمورهم من

  :د والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بع،بسم اهللا الرحمن الرحيم، الحمد هللا

الَ تَقُولُواْ راِعنَا وقُولُواْ    { :وال أهل العلم في معنى هذه اآلية      خالصة ترجع إليها أق   في الدرس الماضي    فذكرت  
 كما هو ظاهر هنا أن ذلـك مـن   -رحمه اهللا- والذي مشى عليه الحافظ ابن كثير     ]سورة البقرة ) ١٠٤([ }انظُرنَا

  ، وذهـب بهـا      من المعاني السيئة قصدوه     معنى مة وأرادوا بها   أن ال نشابه اليهود، حيث أطلقوا هذه الكل        أجل

  . إلى أنهم قصدوا بها الرعونة-رحمه اهللا-

 وعلى كل حال سواء كان ذلك مما يعبرون به عن الرعونة باللغة العربية أو أنها كلمة كانوا يقـصدون بهـا                    

مضاهاتهم من جهـة، وأن ال يعبـر       فكل ذلك يجري على النهي عن مشابهتهم و       بلغتهم العبرية،    السب والشتم 
إلى  يذهبون بها  إنما   اإلنسان بالعبارات المحتملة للحق والباطل، وذكرنا أن المسلمين حينما يطلقون هذه الكلمة           

                                                
 ).٢٨٣١(صححھ األلباني في صحیح الجامع برقم و) ٩٢ص  / ٢ج (مسند أحمد  - 1
  ).٦١٤٩(وصححھ األلباني في صحیح الجامع برقم )٤٤١ص  / ٢ج ) (٤٠٣١( باب في لبس الشھرة -اللباس : داود في كتاب سنن أبي  - 2
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وإن -لباطل؛ لئال يقعوا في هذه المضاهاة       امعنى رعى، أي ارقبنا وما أشبه ذلك، فعلموا كلمة بديلة ال تحتمل             
  .، وهذا من التأديب الذي أدبهم به الشارع في عباراتهم وألفاظهم-لم يقصدوا المعنى السيئ

أديب، ولكنه لم يـربط ذلـك    ذهب بها إلى معنى آخر ال يخرج عن حد الت   -رحمه اهللا - أن ابن جرير     ناوعرف
ارقبنـا نرقبـك،    -  وإنما فسرها بأن المقصود هو أن هذه اللفظة ال تليق من جهة أنها بمعنى المفاعلة               باليهود

 وإنما الواجـب علـى اإلنـسان أن         ، وأن هذا ال يليق    -اسمع منا نسمع منك، وراعنا نراعك، وما أشبه ذلك        و
والمقايـضة أو    وال يكون ذلك على سبيل المقابلة        -صلى اهللا عليه وسلم   -يسمع ويطيع ويتأدب مع رسول اهللا       

فعل ذلك، افعـل كـذا      ألت ذلك   إن فع : يقولبحيث  ،  ما أشبه ذلك مما يطلب فيه من المخاطب فعالً كفعله هو          
  .وأفعل كذا، هذا ال يليق

ـ -عز وجل- من كالم اهللا -رحمه اهللا- وذلك أن ابن جرير ؛هذا الذي ذهب إليه ابن جرير، وهو غريب      ن ع
وِإذْ { : أي من قوله تعـالى      وهو يقرر أن ذلك جميعاً مما خوطب به اليهود،         -صلى اهللا عليه وسلم   -قصة آدم   
بهذه القضية، وهكذا فـي كـل        ر اليهود اهللا يذكِّ إن  :  يقول  فهو ،]سورة البقرة ) ٣٤([ }ِئكَِة اسجدواْ آلدم  قُلْنَا ِللْمالَ 

 }نسخْ ِمن آيـٍة َأو نُنـِسها      ما نَ { إن المراد بها اليهود، ثم جاءت قضية النسخ كما سيأتي،         : قضية بعدها يقول  

المقـصود بهـا    و: قالفى اليهود، ثم جاءت قضية القبلة أيضاً،        وكان المقصود بها الرد عل     ]سورة البقرة ) ١٠٦([
 }وقَاَل الَِّذين الَ يعلَمون لَوالَ يكَلِّمنَا اللّه َأو تَْأِتينَا آيـةٌ       { :، وقوله تعالى  ، ثم جاءت قضية الولد    الرد على اليهود  

صود أنه يجري ذلـك علـى أهـل         مق، فجعل مجموعة من اآليات بعدها في النصارى، فال        ]سورة البقرة ) ١١٨([
 وإن لم يكن لليهود ذكر فيها، فهذه اآليـة أولـى وأحـرى أن             لب هذه اآليات أجراها على اليهود     الكتاب، وأغ 

 حيث أطلقوا هذه األلفـاظ، ال أن ذلـك   ؛يجعل علة النهي من أجل عدم مضاهاة اليهودتجعل في اليهود أو أن      

فاعلة، وإنما ألن اليهود قالوا كلمة قصدوا بها معنى سيئاً، كما قـال             بسبب أن هذه اللفظة في ذاتها تقتضي الم       
من الَِّذين هادواْ يحرفُون الْكَِلم عن مواِضِعِه ويقُولُون سِمعنَا وعصينَا واسمع غَير مسمٍع             { :-عز وجل -اهللا  

  ا ِبَألِْسنَِتِهماِعنَا لَيرحتمل  ت معنى ذلك أن اليهود كانوا يطلقون كلمة ظاهرها السالمة أو         ف،  ]لنساءسورة ا ) ٤٦([ }و
  . واهللا تعالى أعلم،السالمة وقصدوا بها غير ذلك

) ١٠٤([ }يا َأيها الَِّذين آمنُواْ الَ تَقُولُـواْ راِعنَـا        { :-مارضي اهللا تعالى عنه   - عباس ابن عن الضحاك وقال"

  ".عاطنا: كقولك }راِعنَا{ وإنما ،سمعك ناِعأر :-صلى اهللا عليه وسلم- للنبي ولونيق كانوا: قال ]سورة البقرة

  . يعني أنها تقتضي المفاعلةعاطنا من المعاطاة ،عاطنا: كقولك }راِعنَا{: قوله

، ذلـك  نحـو  وقتادة العوفي وعطية أنس بن والربيع مالك وأبي العالية أبي عن وروي :حاتم أبي ابن وقال"
  ".خالفاً تقولوا ال }الَ تَقُولُواْ راِعنَا{: هدمجا وقال

 ال تقولوا قـوالً فيـه        أي ال تقولوا مخالفة،  : كأنه يقول  ،خالفاً تقولوا ال }الَ تَقُولُواْ راِعنَا  {: مجاهد وقال: قوله

اعـة   على حال مـن الط     وا به، وإنما ينبغي أن تكون     -عز وجل -مخالفة، ال تقولوا شيئاً يخالف ما أمركم اهللا         
  .واالنقياد واالستقامة

أي ، وهذا التفسير إذا أخذ من حيـث هـو            تقل نكراً، يعني ال تقل منكراً      ال: كما تقول  ،خالفاً تقولوا ال: فقوله
 لـيس مـن معانيهـا       ، والمراعـاة  ، رعى ، لفظة راعنا   ففيه إشكال؛ ألن   "راعنا"بظاهره هكذا على أنه تفسير      
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 بها،  ي تدل عليها هذه اللفظة أو تفسر      تة، والنظر وأشباه ذلك من المعاني ال      وإنما المالحظة، والمراقب   المخالفة،
 ، ال تقولـوا قـوالً مخالفـاً       يكون معناه  أما المخالفة فليس ذلك من معانيها، لكن يمكن أن يوجه هذا القول بأن            

والجفاء، أو التـي    العبارات التي يمكن أن توصف بالرعونة       كالتي ال تليق    والعبارات   األلفاظ   ال تقولوا بمعنى  
) ٤٦([ }واسمع غَير مـسمٍع وراِعنَـا     { : كما يقولون  -عز وجل -مر اهللا   ألواالنقياد  ال تكون بمعنى االستجابة     

واسـمع  : اسمع ال سمعت، وإن كان يمكن أن يفهم من ظاهر قولهم          :  يقولون -أي اليهود – كأنهم و ]سورة النساء 
  .ت اللفظة ال يريدون بها هذا المعنىيك أمر، وإن كانما عل:  مسمع مثل ما يقول بعضهمغير

بهذه الطريقة يمكن أن    ف سمعنا وأطعنا، : ينا، وإنما قولوا   سمعنا وعص  : ال تقولوا   معناها ،ال تقولوا خالفاً  : قولهف
رحمه - فليس هذا من معانيها، وابن جرير        ظة راعنا بمعنى ال تقولوا خالفاً     يوجه قول مجاهد، أما أن نفسر لف      

  .معنى خالفت، واهللا أعلمال يعرف في معنى راعيت :  أنكر هذا المعنى ورده، وقال-هللا

  ".منك ونسمع منا اسمع: تقولوا ال: رواية وفي "

 ؛ ألن القضية المشكلة ليست عنـد      -رحمه اهللا -يجري على قول ابن جرير      هذا   ،منك ونسمع منا اسمع: قوله

 ألن اليهود قالتها لما فيها من معنى سيء في لغتهم، أو أنهم قصدوا بها               نهينا أنها قالتها اليهود، و    "راعنا"لفظة  

 بمعنى أنـه يجـب علـيكم أن         -صلى اهللا عليه وسلم   -نها خالف التأدب مع النبي      ألالمعنى السيئ، ال، وإنما     
  .يسمع منكم تشترطوا أن  سماعه ال أنمن األدب أنه عليكم و،تسمعوا أنتم فاألمر إليكم

  ".عنها اهللا فنهى األنصار تقولها لُغة كانت }الَ تَقُولُواْ راِعنَا{: عطاء وقال"

عنى ارقبنا، مـن المراعـاة، وبمعنـى        راعنا بم : كانت لغة تقولها األنصار بمعنى أن األنصار يقولون       راعنا  
فظـة  ، وال زالت هـذه الل     السيئ والمعنى الصحيح نهوا عنها    نظرنا، لكن هذه اللفظة لما كانت تحتمل المعنى         ا

راع بمعنـى انظـر   : يقولـون  البادية اآلن بمعنى نظر البصر،   أهل  تستعمل بمعنيين إلى يومنا هذا، يستعملها       
يقصدون بها معنى المراعاة وهي االلتفات إليهم، ورعي أحـوالهم،      ويقصدون بها نظر العين، ويطلقها غيرهم       

راعني في هذا، يقـصد     : للبائعالمشتري  ول  ومالحظة هؤالء الناس ليس بالعين وإنما بالفعل، ويدخل فيه ما يق          
المـريض مـثالً     إذا قالها و أن يضع له من السعر،       رغبته في تفات إلى مطلوبه وحاجته وتحقيق      بها طلب االل  

  .ال يطالب بأكثر مما يطيقبحيث فهو يقصد بذلك تقدير حاله وعجزه وااللتفات إلى ضعفه ومرضه 

 بمعنى ال تعجل علينا، وأمهلنا وارقبنا، والحظ حالنا، حتى نفهـم         -لمصلى اهللا عليه وس   -وهؤالء قالوها للنبي    
لكن هذه اللفظة غير مناسبة في التخاطب مع النبـي     ،  هم قصدوا هذا المعنى   فعنك، ونأخذ عنك، ونتلقى عنك،      

نـا  انظر: ا يقولو وذلك أن السيئ،   فأعطاهم لفظة تقوم مقامها ولكنها ال تحتمل المعنى          -صلى اهللا عليه وسلم   -
 يعبرون بهذه اللفظة في لهجتهم يقـصدون        نصار كانوا أللمقصود أن ا  افبمعنى ارقبنا والحظنا وما أشبه ذلك،       

موا لفظة بديلة ليس فيها احتماللّبها ما ذكرت، فع.  

 انظرنا من أجـل أن   أي اللفظة البديلة ال تقتضي المفاعلة وإنما تكون من طرف واحد،    ،وعلى قول ابن جرير   
  .. ارقبنا نرقبك، والحظنا نالحظكوليسنفهم عنك، 

 ال يضاهي أهل الباطل بعبـاراتهم التـي     المسلم ها من هذا أن اإلنسان    بالفائدة التي نخرج    فإن  وعلى كل حال    

العبارات التـي  وأقصد يقصدون بها المعاني السيئة، وكذلك ال يطلق العبارات ابتداء وإن لم يقلها أهل الباطل،         



 ٤

مـن  يوضحون موقفهم حيث  في كالم أهل العلم من أهل السنة رومعنى باطالً، وهذا كثي تحتمل معنى صحيحاً    
 إذا خاطبوا أهل الكـالم فـإنهم ينكـرون علـيهم             على ما  في العقيدة مثالً تجدهم يتكلمون    فمثل هذه األشياء،    

حيز، وما أشـبه     والجوهر، والجهة، والت   ، والعرض ،والباطل كلفظة الجسم   استعمال األلفاظ التي تحتمل الحق    
هـذه المعـاني    أهل الكالم ينفـون عـن اهللا        ، ف -عز وجل -ذلك مما يعبرون به عند الكالم على صفات اهللا          

 صحيحة ثابتة، فينفي التحيز مثالً ويقصد به نفي العلـو واالسـتواء،             ويقصدون بها أحياناً أو غالباً نفي معانٍ      

، وينفي األعراض ويقـصد    ونحو ذلك  وية كاليد والوجه  ويقصد به نفي الصفات الذاتية غير المعن       ينفي الجسم و
وهكذا، فأهل الـسنة حينمـا      هذه أعراض : يقولونوبها نفي الصفات المعنوية كالضحك والغضب وأشباه ذلك         

نحن ال نثبت الجهة وال ننفيها، وال نستجيز إطالق ذلك، وأمـا            :  لهم ويناقشونهم يقولون ى أهل الكالم    يأتون إل 
هذا صحيح، وإن قـصدتم أن      : أنه ما فوق العالم فنحن نقول     لجهة؟ إن قصدتم بها معنى      ن با أنتم فماذا تقصدو  

ال اهللا فوق العالم بـائن منـه،        ف تحوطه جهة من الجهات المخلوقة فاهللا أعظم شأناً من ذلك،            -عز وجل -اهللا  
 األلفاظ والعبارات  مثل هذه المقصود أنهم يستفصلون منهم هذا االستفصال عند        يحوطه شيء من المخلوقات، ف    

  .كرون على من استعمل هذه األلفاظفال ينفونها بإطالق وال يثبتونها بإطالق بل ال يعبرون بها ابتداء وين

 األحاديـث الـواردة فـي    في الدرس الماضي بعـض  ذكرنا قدفي باب االعتقاد، والم كالوعلى كل حال هذا  
  .هذه فائدة مهمة وأساسيةف بدالً من ذلك، نيقولوماذا والتأديب، واستعمال بعض األلفاظ كعبدي وأمتي، 

 أو قالتهـا  ؟ألنها بمعنى السب عنـدهم ؟ أو هل هذه نهي عنها؛ ألن اليهود قالتها بلغتها      مثل  ما وراء ذلك    أما  و
هذا القدر لسنا مضطرين إليه، يعني ال يتوقف العمل باآلية على هذا القدر من              فالرعونة؟   بالعربية وتقصد بها  

 تحتمل معنـى     في كيفية التعامل مع األلفاظ التي      أن هذا من التأديب    وإنما القدر الذي نحتاج إليه هو         التفسير،
 قـصدوا    وسواء  قالوها بلغتهم أو قالوها بالعربية،      سواء  ال نضطر إليه    ذلك  وراء وماصحيحاً ومعنى باطالً،    

 ألسنتهم بالكالم ليصلوا إلى معاٍن قبيحة ال        لووا و المهم أنهم استعملوا عبارات   ف  أو غير ذلك   بها معنى الرعونة  
 لئال نضاهي هؤالء المبطلين من جهة، ولئال نستعمل األلفـاظ التـي تحتمـل المعـاني              ؛تليق، ونحن منهيون  

هذا القدر هو الذي نحتاج إليه وينبني عليه العمـل فـي تفـسير     ف،   من جهة أخرى   الصحيحة والمعاني الباطلة  
م إلى مثل هذه القضايا بهذه الطريقة أراح نفسه من كثير من اإلشكاالت والـدخول               اآلية، فإذا نظر طالب العل    

  هـذه اإلشـكاالت  القطع بشيء منخاصة وأن  ليس بمضطر إليها،  أوفي أمور أو مضائق قد ال يحتاج إليها، 

   بـن جريـر   يقتصر في تفسيرها على ما ذكره ا       ال أظنفيما   يعتمد عليه، لكن اآلية   أمر قد ال يوجد عليه دليل       

هـي  :  لكن يمكن أن نقول    هيون لما فيها من معنى المفاعلة،     نحن من : وهو قوله  فقط دون غيره،     -رحمه اهللا -
 فيها معنى المفاعلة وهذا أمـر ال يليـق، واهللا            أيضاً أن   باطلة، ومن ذلك   يلفظة غير الئقة، فهي تحتمل معان     

  .تعالى أعلم

 -صلى اهللا عليه وسلم   - النبي يأتي زيد بن رفاعة يدعى نقاعقي بني من اليهود من رجل كان: السدي وقال"

 تُفَخـم  كانـت  األنبياء أن يحسبون المسلمون وكان ،مسمع غير واسمع سمعك نيِعأر: قال فكلمه لقيه فإذا

  .النساء سورة في كالتي وهي ،صاغر غَير مسمع غير اسمع: يقولون منهم ناس فكان بهذا،



 ٥

من الَِّذين هادواْ يحرفُون الْكَِلم عن مواِضـِعِه ويقُولُـون          { : عن اليهود  -عز وجل - قال اهللا في سورة النساء    
سِمعنَا وعصينَا واسمع غَير مسمٍع وراِعنَا لَيا ِبَألِْسنَِتِهم وطَعنًا ِفي الديِن ولَو َأنَّهم قَـالُواْ سـِمعنَا وَأطَعنَـا                   

و     مَأقْوو ما لَّهرخَي نَا لَكَانانظُرو عمفالمقصود أن هذه اللفظة نحن منهيون عنهـا؛ ألن          ]سورة النساء ) ٤٦([ }اس 
ا ما كان بلغـتهم أو ال،       د به ِصعلى كل حال سواء قُ    ، و  واليهود يذهبون بها إلى المعنى السيئ      ،فيها سوء أدب  

 ال يجوز استعمالها أياً كان المقصود       }واسمع غَير مسمعٍ  {:  قوله  في  األمر كذلك، و المقصود أننا ال نقول ذلك    ف

  .بها

  ".هذا من بنحو أسلم بن زيد بن الرحمن عبد قال وكذا، راعنا: يقولوا ال أن المؤمنين إلى اهللا فتقدم "

نكـم  إه والتعليم بحيث     اسمعوا هذا التوجي   ية، يعني يمكن أن يحمل على ما ذكر في اآل       } واسمعوا{:  تعالى قوله
، ويحتمل أن يكـون     - اهللا عليه وسلم   صلى- اللفظة، فال تعبروا بها في مخاطبته         هذه منهيون عن إطالق مثل   
  . وتلقوا عنه-صلى اهللا عليه وسلم-عن رسول اهللا   اسمعوا ما أمرتم به أيذلك على سبيل العموم،

) ١٠٥([} خَيٍر من ربكُم   َأهِل الِْكتَاِب والَ الْمشِْرِكين َأن ينَزَل علَيكُم من          ما يود الَِّذين كَفَرواْ ِمن    { :تعالى وقوله"

 مـن  تعـالى  اهللا حـذر  الذين والمشركين الكتاب أهل من الكافرين عداوة شدة تعالى بذلك يبين ]سورة البقرة 

  .وبينهم بينهم المودة ليقطع للمؤمنين؛ مشابهتهم

صـلى اهللا   - محمـد  لنبيهم شرعه الذي الكامل، التام الشرع من المؤمنين على به أنعم ما لىع تعالى هنبو
سـورة  ) ١٠٥([ }واللّه يخْتَص ِبرحمِتِه من يشَاء واللّه ذُو الْفَـضِل الْعِظـيمِ         {: تعالى يقول حيث -عليه وسلم 

  ".]البقرة

يات الكثيرة جداً في سورة البقرة وفي غيرها مـن سـور             وهي من جملة اآل    ،في أهل الكتاب    أيضاً  اآلية هذه
  . فيها ما ينفر قلوب أهل اإليمان عنهم-عز وجل-القرآن التي يذكر اهللا 

وحينما نزلت هذه اآليات من سورة البقرة لم يكن اليهود في ذلك الوقت قد احتلوا شيئاً مـن بـالد المـسلمين             
 يذكر هذه األمـور  -عز وجل- اهللا   فإن ومع ذلك  اعتدوا عليهم م، وال حاربوهم وال     أصالً، وال غصبوا أمواله   

 واهللا يذكي هـذه الكراهيـة فـي نفـوس           -عز وجل -التي توجب الكراهية والبغض والبراءة من أعداء اهللا         
: يقـول   بعـض النـاس    لألسف صار المسلمين، وقد صارت هذه الكراهية جريمة ال تغتفر في هذا العصر، و           

 إنما تكـون العـداوة    وبالتالي-صلى اهللا عليه وسلم–  وإنما ألنهم قاتلوا النبي؛هم كفار للكفار ألن  ليست العداوة 
لَا ينْهاكُم اللَّه عِن الَِّذين لَم يقَاِتلُوكُم ِفي        { :يدلسون على الناس في قوله    هكذا  للكفار الذين يقاتلون المسلمين، و    
ـ  فتجدهم   ]سورة الممتحنة ) ٨([ }وهم وتُقِْسطُوا ِإلَيِهم  ن تَبر الديِن ولَم يخِْرجوكُم من ِدياِركُم أَ       هنـا   ريفسرون الِب

المقصود أن المواالة ليست مرتبطة بأنهم اعتدوا علـى       ، وإنما   بمعنى المحبة والمواالة، إلى غير ذلك مما يقال       
لتوحيد، فهذا هو الـذي أوجـب    وهو ا-عز وجل-إنما هم اعتدوا على أعظم حق هللا  والمسلمين أو ما اعتدوا   

 سـواء   العداوة والبغضاء، وليس ألنهم يحاربون المسلمين، فهذا كفر على كفرهم، فالعداوة تجب لجميع الكفار             

وبـدا بينَنَـا    { : قال تعـالى   ى كل مسلم أن ال يحب أعداء اهللا،       الواجب عل فحاربوا المسلمين أو لم يحاربوهم،      
  ةُ واودالْع نَكُميبو     هدحتَّى تُْؤِمنُوا ِباللَِّه وا حداء َأبغْضفالمقصود أن مثل هـذه األمـور    ،]سورة الممتحنة ) ٤([ }الْب

ينبغي أن يعرفها المسلم وتكون حاضرة على باله وتبث في الناس، ويعلمها الصغير والكبير؛ لئال تضيع حدود                 



 ٦

العداوة :  قال  حتى مين إلى أنه قال أكثر من هذا،      لعب بالدين، بل وصل األمر ببعض المعم       وي -عز وجل -اهللا  
  !! أرضناإنما عداوتنا مع الصهاينة فقط؛ ألنهم احتلواوالتي بيننا وبين اليهود ليست دينية، 

آيات القـرآن واضـحة قبـل    نا وأشد أعدائنا؛ ف  ؤمن ذهب فهم أعدا   أرجعوا فلسطين على طبق     لو  : نقولنحن  
 ذكر طبقـاتهم   -عز وجل -اهللا  فوإنما في عموم هؤالء الكفار،      ينة فقط   ليست في الصها  ي  هفاحتالل فلسطين،   

  .في كفرهم وعداوتهم

"}                  ٍء قَِديركُلِّ شَي لَىع اللّه َأن لَمتَع ا َألَمِمثِْله ا َأونْهٍر ما نَْأِت ِبخَينُنِسه ٍة َأوآي خْ ِمنا نَنسم *    اللّه َأن لَمتَع َألَم
 ابـن  قـال  ]سورة البقرة ) ١٠٧-١٠٦([ }ك السماواِت واَألرِض وما لَكُم من دوِن اللِّه ِمن وِلي والَ نَِصيرٍ           لَه ملْ 

  .آية من نبدل ما }ما نَنسخْ ِمن آيٍة{: -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن عن طلحة أبي

  .آية من ونمح ما: يأ }ما نَنسخْ ِمن آيٍة{: مجاهد عن جريج ابن وقال

  ".حكمها ونبدل خطها نثبت: قال }ما نَنسخْ ِمن آيٍة{: مجاهد عن نَِجيح، أبي ابن وقال

 بينهما مقاربة ال تخفى، وذلك أن النـسخ  -آية من ونمح ما و،آية من نبدل ما- ن ذكرهماالذل ا نن األوال القوال
 نـسخت :  إما مع بقاء األصل المنقول، كمـا تقـول         لكبمعنى النقل، وذ  : عنيين، األول يأتي لم لغة العرب   في  

 مـن هنـا     كتـاب الأنا لما أنقل هذا      ف  وإنما نقلت صورته، وإما أن يكون مع انتقال أصله،         الكتاب، فأصله باق  
إمـا مـع بقـاء األصـل     : ال، فالنقل يكون على صورتين: الجوابهل بقي أصله في مكانه؟    فأضعه هاهنا،   و

  . بحيث ال يبقى أصلهقى أصله وإما بنقله بالكليةالمنقول كنسخ الكتاب، فيب

اإلبطال وذلك يأتي أيضاً على     :  النسخ هو بمعنى اإلزالة والرفع، وإن شئت أن تقول         لمعنى الثاني من معاني   وا
لذي افنسخت الشمس الظل،    :  مثالً لما تقول   ،إزالة يحصل بها ما يحل مكان هذا الذي أزيل        : صورتين، األولى 
نسخت الـريح   :  أن تقول  ، وهناك إزالة وإذهاب من غير أن يحل مكانه غيره مثل           الشمس يحل محل الظل ه   

  .لم يأت مكانه شيء آخر: الجوابهل جاء مكانه شيء آخر؟ ف وأزالته وأذهبته، األثر، بمعنى محته

 إلـى    النسخ يرجعونالمشهور عند أهل العلم حينما      وفالنسخ يأتي لمعنيين يقع كل واحد منهما على صورتين،          
 بصرف النظر عن صورة هذا الرفع هل هـو  ، هو بمعنى الرفعذيأصل معناه اللغوي أنهم يفسرونه بالثاني ال      

 بناء على الكالم    ن أصله دون أن يوجد شيء آخر مكانه       رفع وإذهاب مع إيجاد البديل أو رفع بالكلية للشيء م         
هل النسخ ال بـد      ]سورة البقرة ) ١٠٦([ }نْها َأو ِمثِْلها  نَْأِت ِبخَيٍر م  { :هو سيأتي إن شاء اهللا عند قوله      المعروف و 

عامـة األصـوليين    م فيها ف   خالفه  خالفية، لكن بغض النظر عن     هذه قضية ف ؟فيه من بدل، أو ال يشترط البدل      
 بخطاب   رفع حكم شرعي متقدم    نهإ :هذا يقولون في معناه الشرعي    والمفسرين يفسرون النسخ بمعنى الرفع، ول     

  .أنهم يعبرون بلفظ الرفع المقصودلتي يذكرونها، و التعريفات ادحأهذا فمتراخ عنه، 

ل مـا يعـرض   بل إن عامة أهل األصول يفرقون بين النسخ وبين غيره مما قد يعبر السلف عنه بالنسخ من ك  
أشبه ذلك ممـا  تخصيص للعموم، وتقييد للمطلق، وما  ك مما يغيره عن ظاهره،      :أيللفظ من تخصيص للعموم     

تخصيص العام وتقييد المطلق وبيـان  أما عامة أهل األصول يجعلون النسخ من قبيل الرفع، و ف ،يسمونه بالنسخ 
ول عند الكالم على بعض     األص فيعند القراءة   إليه  نحتاج  وهذا  ،  يجعلونها من قبيل البيان   ف  ونحو ذلك  المجمل

هـل  ورفع القطعي بالظني؟ هل يود، هل يرفع المتواتر؟ لما يتكلمون مثالً على قضية اآلحاالمعارضات، حيث  
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 الـسنة تخـصص   هـل : تجد أن من يمنع من بعض هذه الصور، إذا قيل لهفإلى آخره،   .. السنة تنسخ القرآن  
  .هذا بيان والنسخ رفعال، وإنما : يقول، ؟القرآن

ولمـاذا  : نعم، فيقال له  : ؟ يقول راآلحاد يخصص المتوات  هل  : إذا جاء يتكلم على نسخ المتواتر باآلحاد قيل له        و
  .ال يقوى على رفعه إال ما يكافئه أو يزيد عليهالنسخ رفع، و وهو أخف وذاك بيان ال، : فيقولال ينسخه؟

إذ إن الراجح في هذا أن السنة تنسخ القرآن، واآلحاد ينسخ المتواتر بـصرف               ؛ شبه  في الحقيقة إنما هي    هذهو
  .على كل حال هذا الذي مشى عليه عامة أهل العلمويست القضية في مثال، لفالنظر عن التطبيقات التي تذكر 

 هـذا إذا  كالم ابن جريـر ويذهب إلى أن النسخ بمعنى النقل، وهو  ال ينكر النسخ أبداً -رحمه اهللا-ابن جرير   
ـ يقصد به نقل الحكم من حال إلى حال، نقل المكلف من حكم إلى حكـم،  أردنا أن نوجهه فإنه     ن المكلف كـا ف

قل الحكم من وجوب استقبال بيت المقـدس        نُفهنا  مطالباً باستقبال بيت المقدس ثم نقل منه إلى استقبال الكعبة،           
 نقل الحكـم وإن شـئت أن تقـول           أي  فسره بمعنى النقل،   فهو، فهذا بمعنى النقل،      الكعبة  استقبال  وجوب إلى

  . من الوجوب إلى االستحبابلحكم كأن يكون نقل انقل المكلف من هذا الحكم إلى حكم آخر،: أيضاً

هل  إرجاعه إلى أصل معناه اللغوي       الخالف في  فإننا إذا أثبتنا النسخ ف     ا كان ذلك هو المراد فالخطب يسير،      وإذ
ال يترتب عليه أثـر مـن        و ية أشبه ما تكون بالخالف اللفظي     قضفال يرجع إلى معنى النقل أو إلى معنى الرفع       

  .الناحية العملية

ويأتي بمعنى الرفع، فإن فسرناه بمعنـى النقـل          ن النسخ يأتي بمعنى النقل    إ: ض أهل العلم يقول   جد بع نولذلك  
فهو ألن المكلف قد نقل من كذا إلى كذا، أو أن الحكم قد نقل من كذا إلى كذا، وإذا فسرناه بمعنى الرفع فهـو                       

  .رفع الحكم األول بخطاب متراخ عنه

  .حكمها ونبدل خطها نثبت: قال }نسخْ ِمن آيٍةما نَ{: مجاهد عن نَِجيح أبي ابن وقال

هذا نوع من أنواع النسخ وليس هو كل النـسخ، وإال     ،خطها نثبت: قال }ما نَنسخْ ِمن آيةٍ   {: مجاهد عن: قوله
 هو الذي قد نسخ وأما حكمهـا فبـاق،     فإن خطها   ..) إذا زنيا فارجموهما البتة     والشيخة والشيخ (:فقوله تعالى 

  . قوله هذا غلطإن:  النسخ فال حاجة أن يقال من أنواعاًد أنه ذكر نوعفالمقصو

 أبـي  عـن  وروي: حاتم أبي ابن وقال -مرضي اهللا تعالى عنه   - مسعود بن اهللا عبد أصحاب عن به حدث"

  .ذلك نحو القرظي كعب بن ومحمد العالية

: قولـه  مثـل  رفعها،، وقبضها: يعني: حاتم يأب ابن وقال ،قبضها: نسخها }ما نَنسخْ ِمن آيةٍ  {: السدي وقال

 لهمـا  البتغـى ذهـب    مـن  واديان آدم البن كان لو: "وقوله،  .).البتة فارجموهما زنيا إذا والشيخة الشيخ(

  "".ثالثًا

    .القبض بمعنى الرفع

 الحـاللُ  حولي أن وذلك ونغيره، فنبدله غيره إلى آية حكم من نقلن ما }ما نَنسخْ ِمن آيةٍ   {: جرير ابن وقال"

 والحظـر  والنهـي  األمـر  فـي  إال ذلك يكون وال ،اًمباح والمحظور اًمحظور والمباح ،حالالً والحرام اًحرام

  ". واإلباحة والمنع واإلطالق
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إنما يكون في اإلنشاء بمعنى األمر والنهي سواء كان علـى    بين أن النسخ     و ،هو ذكر هنا أقسام الحكم التكليفي     
سواء كان على سبيل التحريم أو الكراهة، يعني النهي الجازم والنهي           و ،ستحباب أو النهي  سبيل الوجوب أو اال   

اإلباحـة   غير الجازم، واألمر الجازم وغير الجازم، وبقي طرف خامس وهو اإلباحة والمقصود بها هنا قطعاً              
نما يكون ابتـداء حكـم      نسخ وإ اإلباحة األصلية ال يكون رفعها من قبيل ال       فالشرعية وليست اإلباحة األصلية،     

أباح لهم هذا الـشيء     بأن   يعني اإلباحة التي صدرت من الشارع        ،جديد، وإنما المقصود رفع اإلباحة الشرعية     
 صار حكم المتعـة   لما رخص لهم في المتعة، إذمثل المتعة ثم حرمه مثالً فهذا هو الذي يكون من قبيل النسخ    

ن قبيل النسخ، لكن األشياء التي كانوا يتعاطونها قبل مجـيء           ، ثم لما حرمت صار ذلك م       إباحة شرعية  اًمباح
  . وليس من قبيل النسخمن قبيل فرض األحكام الجديدة يكون ذلك فإن -مثالً–حكم بتحريمها الالشرع ثم جاء 

وبالتالي  براءة الذمة،    ة قبل أن تجب عليهم مطلقاً كان األصل       الصال، ف  في الواجبات والمستحبات    األمر كذلكو
يصرح فيه بـأن    ، وكالمه واضح حيث     هذا معنى كالم ابن جرير     و اًناسخليس    بعد ذلك   وجوب الصلوات  فإن

  .النسخ بمعنى النقل

  ".منسوخ وال ناسخ فيها يكون فال األخبار فأما"

 فالجواب هو أنه ال يصح ذلك؛ ألن النسخ هنـا  في األخبار ناسخ ومنسوخ؟   لماذا ال يكون    : لو سأل سائل وقال   
تكذيب للخبر، ولذلك ال يقع النسخ في الخبر         فإن هذا    ،ذهب زيد لم ي : قلت ذهب زيد ثم     :يباً، فلو قلت  يكون تكذ 

والْواِلداتُ يرِضعن َأوالَدهن حولَيِن    { : مضمناً لمعنى األمر أو النهي بمعنى اإلنشاء مثل قوله تعالى          إال إذا كان  
      ِتمَأن ي ادَأر نِن ِلمةَكَاِملَياعضفهـو   األمـر   ومعناه اإلنشاء وهو   فهذا ظاهره الخبر   ]سورة البقرة ) ٢٣٣([ }الر ، 

ِلمـن  {: قـال  ف يأمرهن أن يرضعن أوالدهن حولين كاملين، ثم بين أن هذا ليس على سبيل اإللزام والوجوب              
  .]سورة البقرة) ٢٣٣([ }َأراد َأن يِتم الرضاعةَ

والَِّذين يتَوفَّون ِمنكُم ويذَرون َأزواجا وِصيةً لَِّأزواِجِهم متَاعـا ِإلَـى           { :-وتعالىتبارك  -وكذلك في مثل قوله     
  .هذا ظاهره الخبر ومعناه اإلنشاءف ]سورة البقرة) ٢٤٠([ }الْحوِل غَير ِإخْراٍج

ِه َأن يذْكَر ِفيها اسمه وسعى ِفي خَراِبها ُأولَِئـك مـا            ومن َأظْلَم ِممن منَع مساِجد اللّ     { :كذلك في قوله تعالى   و
     ا ِإالَّ خَآِئِفينخُلُوهدَأن ي ملَه بمعنى أنه أمر مـن اهللا  ،هذا خبر مضمن معنى اإلنشاء  ف ]سورة البقرة ) ١١٤([ }كَان 

إعطائهم األمـان ونحـو ذلـك،        ألهل اإليمان أن ال يمكنوهم من دخولها إال في حال الهدنة أو              -عز وجل -
  .واهللا تعالى أعلم، واألمثلة على ذلك كثيرة هذه األماكن،  إلىفيدخلون في حال من الخوف

 ذلك مما يراد    ا وما عد   صيغةً ومعنى،   فالمقصود الخبر الذي هو خبر     ،إن النسخ ال يكون في األخبار     : فإذا قيل 
  .به الخبر المحض فإنه ال يدخله

  . أصول األخالق في يدخل في العقائد، وال فالأصول الدين،النسخ ال يدخل في الثوابت وإن : ويقولون كذلك

   ".نسخة من هنقلُ وهو ،الكتاب خسنَ من النسخ وأصل"

 من نَسخ الكتـاب      يقصد هنا  يصلح أن يكون من نَسخ الكتاب وأن يكون من نَسخ الكتاب بمعنى نقله، ولو كان              
  .قلهمن نَسخ الكتاب إذا ن: لقال

  ".غيره إلى الحكم نسخ معنى فكذلك غيرها، أخرىإلى  نسخة من نقله وهو الكتاب، خنس من النسخ وأصل"
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نـسخت  :  ما ذكرنا  مع بقاء األصل، لكن النسخ الذي ال يكون مع بقاء األصل مثل             الكتاب كما قلنا يكون    خُنس
بمعنـى   ]سـورة الحــج   ) ٥٢([ }ا يلِْقي الشَّيطَان  فَينسخُ اللَّه م  { :-عز وجل - اهللا   قولمن ذلك   والريح األثر،   

  .هللا ما يلقي الشيطانيبطل ا:  أيواإلبطال،اإلزالة 

؛ خطهـا  أو حكمها نسخ وسواء ،غيرها إلى ةرعبا ونقل تحويله هو إنما غيره إلى الحكم نسخ معنى فكذلك"
  . منسوخة حالتيها كلتافي  هي إذ

  "".ونُنْسها هاأسنْنَ": وجهين على فقرئ }َأو نُنِسها نَْأِت{ :تعالى وقوله

  .هاتان قراءتان متواترتان

  ".ها نؤخرهاانعالهمزة بعد السين فمو ،رأها بفتح النونفأما من ق"

بمعنى سأها فهي    والهمزة نَنْ  ،لنون، وأما من قرأها بفتح ا      وابن كثير من السبعة    وءة أبي عمر  هذه قرا ) ونُنْسهاأ(
يقـول  نسأت هذا األمر بمعنى أخرته، و: عن النسخ، فال ننسخها، تقول عنى نؤخرها   أي نؤخرها، والم  التأخير،  

 يؤخرون   أي أنهم  بمعنى التأخير،  النسيء ف ]سورة التوبة ) ٣٧([ }الْكُفِْر ِزيادةٌ ِفي    النَِّسيءِإنَّما  { :-عز وجل -اهللا  
 سيكون الـشهر    السنة القادمة : لونعلنون في الحج ويقو   يفالشهر الحرام هو مثالً شهر رجب       فاألشهر الحرم،   

يجعلونه رمضان، والسنة التي بعدها يجعلونه شوال وهكذا، وهذا أحـد           عدها  ، والسنة التي ب   الحرام هو شعبان  
إن الزمان قد اسـتدار كهيئتـه يـوم خلـق اهللا            (( :-صلى اهللا عليه وسلم   -المعاني التي فسر بها قول النبي       

 ذي الحجة الذي كان على هيئتـه التـي           شهر  أنه وافق شهر ذي الحجة     بمعنى: وا قال )٣())السماوات واألرض 
 كـن فـي ذي الحجـة،   تالحجة التي حجها أبو بكر لم : يقولونو من غير تأخير، ا عليه-عز وجل-جعله اهللا  

  . ننسأها بمعنى أو نؤخرهاأو :  قولهالمقصود أن، و هذا المعنىن على هذا التفسير بغض النظر ع الكالموهذا

) ١٠٦([ } ِمن آيـٍة َأو نُنـِسها    سخْنَنما  { :-ما اهللا تعالى عنه   رضي- عباس ابن عن طلحة أبي بن علي لقا"

  .نبدلها ال نتركها أو آية من نبدل ما: يقول ]سورة البقرة

   ".حكمها ونبدل خطها نثبت }هاأَأو نُنِس{: -رضي اهللا تعالى عنه- مسعود ابن أصحاب عن مجاهد وقال

ننـسأها  : قلنا نحن ،نبدلها ال نتركها أو آية من نبدل ما :يقول }سخْ ِمن آيٍة َأو نُنِسها    ما نَن { : عباس قول ابن 
كن أن يكون تفسيراً لقراءة     نؤخرها عن النسخ، وهذا معنى نتركها فال ننسخها، فقول ابن عباس هذا يم             بمعنى
ألن ننسها أيضاً يمكن أن يكون من       ؛ يمكن ذلك    -هاننس–  ويمكن أن يكون تفسيراً لقراءة الضم      -ننسأها–الفتح  

  معنى اإلنساء الذي هو بمعنى ذهاب المعلوم

ــسيان  ــل ن ــم ق ــا عل ــاب م   ذه
  

  والعلــم فــي الــسهو لــه اكتنــان  
  

ـ  االمعلومة مكتنة في الذهن لكنه سه     أي أن   مكتن،   أن السهو المعلوم     الفرق بين النسيان والسهو   ف ، لكـن   ا عنه
،  من القلـب   من النسيان الذي هو إذهابها أصالً      }َأو نُنِسها {: فيمكن أن يكون قوله   وم،   هو ذهاب المعل   النسيان

  . من معنى اإلنساء الذي هو بمعنى التأخيرذلكويمكن أن يكون 

                                                
َر َشْھًرا ِفي ِكَتاِب الّلِھ َیْوَم َخَلَق السََّماَوات َواَألْرَض ِمْنَھ ا َأْرَبَع ٌة ُح ُرٌم     ِعنَد الّلِھ اْثَنا َعَشالشُُّھوِرِعدََّة ِإنَّ {: باب قولھ -أخرجھ البخاري في كتاب التفسیر   - 3

تغل یظ تح ریم ال دماء واألع راض واألم وال      :  ب اب - والق صاص وال دیات   والمح اربین وم سلم ف ي كت اب الق سامة     ) ٤٣٨٥( ]س ورة التوب ة  ) ٣٦([ }َذِلَك الدِّیُن اْلَقیِّمُ 

 .یرجى وضع رقم الجزء والصفحة من صحیح البخاري: تنبیھ        ).١٣٠٥ص  / ٣ج) (١٦٧٩(



 ١٠

، لكن بعض    الضم فقول ابن عباس يحتمل أن يكون تفسيراً لقراءة الفتح وقد يحتمل أن يكون هنا تفسيراً لقراءة               
ير آلية أو لفظة فيها قراءتان أحياناً ال يحتمل التفسير إال أن يكون تفسيراً للقراءة األخرى مع                 األمثلة في التفس  

  .أنها أحياناً لم تذكر، فهو ليس بقول آخر في المسألة، وإنما هو تفسير للقراءة األخرى

  .دل حكمهانثبت خطها ونب }هاأَأو نُنِس{: -رضي اهللا تعالى عنه- مسعود ابن أصحاب عن مجاهد وقال

أي من قبيل التفسير بالمثال فحسب، وال يحمل على شيء آخـر،            هذا يكون    ،نثبت خطها ونبدل حكمها   : قوله
  .المعنى بصورة من الصور التي يقع عليها النسخأنه قرب 

 }نـسأها ن َأو{: العـوفي  عطية وقال ،هائونرج نؤخرها }اهأننس َأو{: وعطاء ومجاهد عمير بن عبيد وقال"

  . أنس بن الربيع وكذا أيضاً مثله السدي وقال ،ننسخها فال نؤخرها

 }سخْ ِمن آيٍة َأو نُنـِسها     ما نَن {: قوله في قتادة عنعن معمر    الرزاق عبد فقال }نُنِْسها َأو{ قراءة على وأما

  ".يشاء ما وينسخ يشاء ما -صلى اهللا عليه وسلم- نبيه ينسي -عز وجل- اهللا كان: قال

رفعهـا   من النسيان، فالنسيان ذهاب المعلوم بمعنى ي       }نُنِْسها{: فقوله -صلى اهللا عليه وسلم   - ينسيه   هذا بمعنى 
 }نَسواْ اللّه فَنَـِسيهم   { :الترك، كما في قوله     ويحتمل أن يكون النسيان بمعنى     -هذا احتمال -من القلوب أصالً    

 كما قال عـن  -عز وجل-اهللا و ،]سورة الحـشر ) ١٩([ } َأنفُسهمنَسوا اللَّه فََأنساهم{ :، وقوله]سورة التوبة ) ٦٧([
 فـاهللا تعـالى ال يـضل وال    ]سورة طـه) ٥٢([} قَاَل ِعلْمها ِعند ربي ِفي ِكتَاٍب لَّا يِضلُّ ربي ولَا ينسى          { :نفسه

ا يفسر النسيان في حـق  وإنم،   بمعنى ذهاب العلم    الذي هو  ال ينسى بمعنى ال يحصل له النسيان      ومعنى  ينسى،  
  .تركهم في العذاب بمعنى أنه ]سورة التوبة) ٦٧([ }نَسواْ اللّه فَنَِسيهم{: ، فقوله بمعنى الترك-عز وجل-اهللا 

صـلى اهللا عليـه   - نبيه ينسي -عز وجل- اهللا كان: قال: }ما نَنسخْ ِمن آيٍة َأو نُنِسها{ : في قوله تعالى فهنا
، ويمكن أن يفسر أيضاً علـى قـراءة    على قراءة الضم    هذا يمكن أن يفسر   ،يشاء ما سخوين يشاء ما -وسلم
 فيكون بهذا االعتبـار عائـداً إلـى          نتركها فال نبدلها وال ننسخها،     :أي }َأو نُنِسها {الترك، يعني    بمعنى   الضم
 المقـصود    يقابل النسخ  والذيفيكون قد ذكر النسخ ومقابله،       وهو نتركها، وهذا الذي اختاره ابن جرير         األول

َأو {:  قوله  يفسر -رحمه اهللا - القرينة التي جعلت ابن جرير       عدم النسخ، فهو ذكر الحالين، وهذا     أي   الترك،   به
 النـسخ  ذكـر أي ،  المقابـل إنه ذكر األول، وذكر الثاني : ، قال  يعني نتركها من النسخ    ،بمعنى نتركها  }نُنِسها

  .وذكر ترك النسخ

 كمـا  المكلفين، مصلحة إلى بالنسبة الحكم في: أي ]سورة البقـرة ) ١٠٦([ }خَيٍر منْها َأو ِمثِْلها نَْأِت بِ { :وقوله"

 فـي  لكـم  خير: يقول }نَْأِت ِبخَيٍر منْها  {: -مارضي اهللا تعالى عنه   - عباس ابن عن طلحة أبي بن علي قال

  .بكم وأرفق المنفعة

  ".نظيرها أو بها نأت عندنا، نرجئها: أي }هاأَأو نُنس{ بها نعمل فال }ٍةما نَنسخْ ِمن آي{: العالية أبو وقال

نَْأِت ِبخَيٍر  { :هناقوله  على كل حال    نزل أصالً، ولكن هذا فيه إشكال، و      بعضهم يفسر أو ننسأها بمعنى أنها ال ت       
مسألة أصولية معروفة في باب  وهذه اآلية أصل في الكالم على        -عز وجل - هذا وعد من اهللا      }منْها َأو ِمثِْلها  

د فيه من البدل؟النسخ، وهي هل يكون النسخ إلى غير بدل، أو ال ب  
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 وتبعه على ذلك تلميذه ابن القيم، وجماعة        -رحمه اهللا -الذين قالوا ال بد فيه من البدل كشيخ اإلسالم ابن تيمية            
والقول بأن النسخ يكون إلـى غيـر         يتخلف،هذا وعد من اهللا وهو ال       : من أهل العلم احتجوا بهذه اآلية، قالوا      

  .بدل، تكذيب لهذا النص

  يفسرون هذه اآلية؟خ يصح من غير بدل، ولكن كيف والذي عليه الجمهور أن النس

المقصود أن الشارع ال يترك المكلفين همالً من غير حكم، فـال   }نَْأِت ِبخَيٍر منْها َأو ِمثِْلها   {: اهللا يقول : يقولون
  حيـث  م، فالتخفيف بمعنى ترك اإليجاب أصالً، هذا تخفيف ورحمة، فهو خير لهم من هذه الجهـة               بد من حك  

بعـد أن كـان يجـب    فخفف اهللا عنهم ورفع هذا الحكم بالكلية، وهذا هو الخير بالنسبة لهم، فلم يتركهم همالً،  
  .عليهم هذا األمر صار ال يجب

 إذا رفـع  }نَْأِت ِبخَيٍر منْها َأو ِمثِْلها  { :قوله:  بقوله يقولون   ومن قال  -رحمه اهللا -ومثل شيخ اإلسالم ابن تيمية      
يا َأيهـا   { : وهي قوله تعالى   أوضح مثال لهم يمثلون به على هذا هي آية النجوى،          و ،تحبابالوجوب بقي االس  

      يوا بموَل فَقَدسالر تُمينُوا ِإذَا نَاجآم الَِّذين اكُمونَج يدي قَةًندفهذه اآلية كـان يجـب   ]سورة المجادلة) ١٢([} ص ،
 -عـز وجـل  - صدقة، ثم خفف اهللا -صلى اهللا عليه وسلم-على الواحد منهم أن يقدم بين يدي المناجاة للنبي   

علُوا وتَاب اللَّه علَـيكُم     َأَأشْفَقْتُم َأن تُقَدموا بين يدي نَجواكُم صدقَاٍت فَِإذْ لَم تَفْ         { :عنهم بعدها حيث قال سبحانه    
لُونما تَعِبم خَِبير اللَّهو ولَهسرو وا اللَّهَأِطيعكَاةَ وآتُوا الزلَاةَ ووا الصسورة المجادلة) ١٣([ }فََأِقيم[.  

الوجـوب  رفـع   الصدقة بقيت مستحبة وإنما     :  يقولون  ومن قال بقولهما   لقيم وابن ا  -رحمه اهللا -شيخ اإلسالم   
مـا  : ءلكن لو سألت هؤال، صدقةالمناجي إلى تقديم  يحتاج   الحكم بالكلية فال   رفعبل  ال،  : لئك يقولون وفقط، وأ 

نحـن ال نخـص   :  سيقولون؟إذن أنتم توافقونهم: إنها مستحبة، فإن قيل: قالوال؟  بين يدي المناجاةحكم الصدقة 
 اً أحـد   أن  ما رأيكم لـو    :فإن قيل رفع هذا بالكلية،    : ولنقف -صلى اهللا عليه وسلم   -ذلك بين يدي مناجاة النبي      
  . يؤجر: يأثم؟ سيقولونأم يؤجر إنه: هل نقول -صلى اهللا عليه وسلم-تصدق قبل أن يناجي النبي 

ل إلـى  هؤالء يوجهون البدففالمقصود أن خالفهم إذا نظرت إليه بهذا االعتبار فإنه يكاد أن يكون خالفاً لفظياً،     
 فأبقى لهم مثالً اإلباحة بدالً من التحريم، وهذا خير للمكلفين من جهـة التخفيـف،                تركهم همالً أن الشارع لم ي   

  .!؟وإذا نسخ التحريم تبقى الكراهةوهل : يقال لهم يبقى االستحباب،و ينسخ الوجوب  بلال،: أولئك قالواو

 أن البدل هو التخفيف،      وهو كر ذُ ه ذلك بما   أن النسخ يكون إلى غير بدل ويوج       -واهللا تعالى أعلم  -الذي أظنه   ف
 مباحاً، وبدالً من الوجوب صار ذلك ال يجب وقد يبقى مستحباً وقد ال يبقى،              األمر بدالً من التحريم صار ذلك    ف

  .بهذا الحكم المعين، واهللا تعالى أعلم فإن بقي مستحباً فذاك نسخ إلى بدل خاص

  ؟ملية التطبيقيةء من الناحية العلكن هذه المسألة هل يترتب عليها شي

نبقى في مناقشة أوضح     و -نسخ إلى بدل ونسخ إلى غير بدل      - ال يترتب عليها شيء بهذه الطريقة التي ذكرت       
  تقديم الصدقة بين يدي المناجاة ماذا نقول فيه؟وهو مثال 

ـ جـب وال  تمناجاة أو أنه ال  بين يدي ال  ة   مستحب الصدقة تهل بقي : إذا نظرنا إلى هذه القضية سنقول      حب؟ ستت
   ال تستحب الصدقة؟:ن النسخ إلى غير بدل، يقولونإ :وهل الذين يقولون
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 إذا أذنب تـصدق، ويتـصدق ابتـداء،     وذلك أنهتستحب الصدقة في هذا الموضع وفي غيره،:  يقولون بل ال،
وهـذا  ترتب عليهـا أمـور،   تويتصدق بين يدي دعائه، ويتصدق في كل أحواله، فالمسألة إذا نظرت إليها ال              

هذه يترتب عليها أشياء فيما لم يـرد        فال؟   وأ هل شرع من قبلنا شرع لنا        : مثل  األخرى عض المسائل الف ب بخ
  ..أم ليس بشرع لنا؟ واهللا أعلمفي شرعنا ما يخالفه هل هو شرع لنا 

  .كناهتر الذي مثل أو نسخناه الذي من بخير نأت: يقول }نَْأِت ِبخَيٍر منْها َأو ِمثِْلها{: وقال السدي"

  ".نهي فيها أمر، فيها رخصة، فيها ،تخفيف فيها آية: يقول }نَْأِت ِبخَيٍر منْها َأو ِمثِْلها{: قتادة وقال

في العاجـل بـالتخفيف،      نأت بخير منها     }نَْأِت ِبخَيٍر منْها َأو ِمثِْلها    { أمر فيها رخصة، فيها ،تخفيف فيها آية
  :د ينسخ الحكم إلى األخف وقد ينسخ إلى األثقل، كما قال صاحب المراقي حيث قخ إلى أثقل،وإذا كان النس

ــلْ  ــه ِثقَ ــا ل ــفُّ بم ــسخ اِلخ   وين
  

   مــن البــدلوقـد يجــيء عاريـاً    
  

 الصالة في حال السكر،     ا كان مباحاً بشرط أن ال يقربو       بعد أن   تحريم شرب الخمر    نسخ األخف باألثقل   ومثال
، وهذا على القول بأن تحـريم الخمـر    ر يكون قد أفاق، ثم حرم بالكلية      ا جاء الظه  فإذ فيشربونه من بعد الفجر   

 و نـسخ   فه حباب بصيام رمضان  ثم نسخ الوجوب إلى االست     كان واجباً     حيث صوم عاشوراء   ذلك ومثلنسخ،  

  .إلى األثقل

ألجر يعني بـا  الخيرية في اآلجل : وجماعة من أهل العلم -رحمه اهللا -ابن جرير    كما يقول    وجه الخيرية هنا  و
 زيـادة   أنه ويمكن أن يكون في العاجل أيضاً من جهة ،األجر على قدر المشقة   ف -عز وجل -والمثوبة عند اهللا    

ال شك أنها تصلح بها نفوسهم، وتستقيم أحوالهم، والشارع عليم حكيم، فصوم رمـضان خيـر                و ،في التكاليف 
تحريم الخمـر  ما ال يخفى، وكذلك   لهم من صوم عاشوراء، فيحصل لهم من الخيرات العاجلة بصيام رمضان            

  .وقل مثل ذلك في نسخ األمور التي نسخت باألثقل ، نسخ المتعة خير لهم في العاجلوخير لهم في العاجل،

آله وصـحبه أجمعـين، والحمـد هللا رب         على   و ،نا محمد يواهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله نب        
 ..العالمين



 ١

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  )٤٣(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين

َألَم تَعلَم َأن *  علَى كُلِّ شَيٍء قَِديرَألَم تَعلَم َأن اللّه{ : في تفسير قوله تعالى-رحمه اهللا تعالى-قال المفسر 
 يرشد" :]سورة البقرة) ١٠٧-١٠٦([ }اللّه لَه ملْك السماواِت واَألرِض وما لَكُم من دوِن اللِّه ِمن وِلي والَ نَِصيٍر

 كما خلقهم فكما المتصرف، وهو واألمر الخلق فله يشاء، بما خلقه في المتصرف أنه إلى بهذا تعالىعباده 

 ويخذل يشاء، من ويوفق يشاء، من ويمرض يشاء، من صحوي يشاء، من ويشقي يشاء، من ويسعد يشاء،

 ما ويحظر يشاء، ما ويبيح يشاء، ما ويحرم يشاء ما فيحل يشاء، بما عباده في يحكم كذلك يشاء، من

  .يسألون وهم يفعل عما يسأل وال ،لحكمه معقب ال يريد ما يحكم الذي وهو يشاء،

 عنه ينهى ثم تعالى، يعلمها التي المصلحة من فيه لما بالشيء فيأمر بالنسخ لرسله وطاعتهم عباده ويختبر

 ،أمروا ما وامتثال أخبروا ما تصديق في رسله واتباع أمره امتثال في الطاعة كل فالطاعة، تعالى يعلمه لما
 في -اهللا لعنهم- شبهتهم وتزييف اليهود لكفر بليغ وبيان يمعظ رد المقام هذا وفي ،زجروا عنه ما وترك

 افتراء منهم آخرون تخرصه كما نقالً وإما وكفراً، جهالً بعضهم زعمه كما عقالً إما النسخ استحالة دعوى

  ".وإفكاً

  :والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد بسم اهللا الرحمن الرحيم، الحمد هللا

سورة ) ١٠٦([ }َألَم تَعلَم َأن اللّه علَى كُلِّ شَيٍء قَِدير{ :ب النسخ عقبه بهذا التعقي-جلعز و-لما ذكر اهللا ف

 قد علمت أن اهللا على كل االستفهام التقريري، يعنيب معناه بهذا االستفهام الذي يمكن أن يفسر في عقبه ]البقرة
  .ذلك، فإذا فسر بهذا المعنى فال إشكال فيه يعلم -صلى اهللا عليه وسلم-شيء قدير، وال شك أن النبي 

عليه الصالة - في ظاهره ولكن المراد غيره -صلى اهللا عليه وسلم-إن ذلك فيه خطاب للنبي : وبعضهم يقول
 : ينكر عليهم فهو ممن استبعدوا النسخ أو أنكروه، فيكون بهذا االعتبار من قبيل االستفهام اإلنكاري،-والسالم

} لَمتَع َألَمٍء قَِديركُلِّ شَي لَىع اللّه ينسخ ما يشاء، ويثبت ما  فهوفال يمتنع عليه ذلك، ]سورة البقرة) ١٠٦([ }َأن 
  .يشاء

يعني أنه يتصرف فيهما،  ]سورة البقرة) ١٠٧([ }َألَم تَعلَم َأن اللّه لَه ملْك السماواِت واَألرِض{ :وقوله تعالى
ك معلوم، والْوالملْك والفرق بين،في مملكته  يكون له كمال التصرف-بفتح الميم وكسر الالم– كِللموبين  الم 
  أما الملك فإنه يعني،ك المقصود به حيازة الشيء واالستقالل بهلْأن الِم -بكسر الميم وسكون الالم– كلْالِم

 أن هذه األشياء جميعاً ملكاً له، يعنيبحيث ال ك مالكاً لكل ما تحت مملكته، ِل الم هذا التصرف وإن لم يكنحق
  .كك والملْفهذا هو الفرق بين الِملْ

) ١٠٧([ }َألَم تَعلَم َأن اللّه لَه ملْك السماواِت واَألرِض وما لَكُم من دوِن اللِّه ِمن وِلي والَ نَِصيٍر{ :قال تعالى

 وتزييف اليهود لكفر بليغ وبيان عظيم رد المقام هذا وفي: ا هن-رحمه اهللا- يقول ابن كثير ]سورة البقرة
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 كما نقالً وإما وكفراً، جهالً بعضهم زعمه كما عقالً إما النسخ استحالة دعوى في -اهللا لعنهم- شبهتهم

 لهم شبهات في رد النسخ عقالً، ولسنا معنيين  بمعنى أنإما عقالً: يقول ،وإفكاً افتراء منهم آخرون تخرصه
 فإن الشبهة قد تقع في قلب وال تخرج منه، ولكن المقصود أن هؤالء لهم شبه معروفة يوصلها ؛ الشبهبنقل

 -بفتح الباء- داءـَبعضهم إلى أربع شبه، وهي شبه ساقطة ال قيمة لها، ويزعمون أن النسخ يستلزم الب

  .تدور حول هذاشبهاتهم  ف فإن النسخ ممتنع،م ومن ثَ-عز وجل-هذا محال على اهللا : ويقولون

كنت أريد أن أسافر فبدا لي أن أقيم، كنت : وتقولبدا له كذا، :  من بدو الشيء بعد خفائه، تقول:ومعنى البداء
للعلم بعد الخفاء، واكتشاف للشيء بعد أن كان  طروأريد القراءة لكن بدا لي أمر آخر لم يكن قبل ذلك، فهو 

ذا يقولون، وال شك أن هذا غير صحيح؛ ألن اهللا يعلم ما كان هذا الذي بدا، هكلذلك غير مدرك وال معلوم 
  .وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون

الميراث على الراجح،  في سورة األحزاب-عز وجل-ا ذكر اهللا ولذلك لما قال لم: } مهضعاِم بحلُواْ اَألرُأوو
 ]سورة األحزاب) ٦([ }ِنين والْمهاِجِرين ِإلَّا َأن تَفْعلُوا ِإلَى َأوِلياِئكُم معروفًاِفي ِكتَاِب اللَِّه ِمن الْمْؤِم َأولَى ِببعٍض

كَان ذَِلك ِفي الِْكتَاِب {: ، ثم قالانوا يتوارثون بالوالء، فنسخ ذلك ك بعد أنيعني بالوصية واإلحسان إليهم بالهبة
  .لمحفوظفي اللوح اأي  ]سورة األحزاب) ٦([} مسطُورا

 ففي اللوح المحفوظ كتب }كَان ذَِلك ِفي الِْكتَاِب مسطُورا{:  قال التي يثبت فيها النسخ،هذه آية من آيات النسخف
م أزالً أن هذا سيرتفع ثم بعد ِلم مع حال الناس، وقد عءاهللا كل شيء، ولكن اهللا يشرع في وقت تشريعاً يتال

تبارك -في تلك المرحلة المقبلة، فكل ذلك غير خارج عن علمه م مع حالهم ءذلك يكون غيره مما يتال
 بعد أن كان خافياً، ولكن -عز وجل- فعلمه محيط بكل شيء، فالنسخ ال يعني أن شيئاً انكشف هللا ؛-وتعالى

:  وعظمته، ظنوا أن ذلك يعني نسبة الجهل إليه، فقالوا-تبارك وتعالى-اليهود لجهلهم وقلة معرفتهم بربهم 

  .يكفي هذا القدر، ولسنا بحاجة إلى إيراد الشبه مفصلة، وتلزم البداءهذا يس

قصود لما فية العقلاألدلة:  قيله إذان، وقبل الحديث عنها ال بد أن نعلم أ من جهة النقلا يحتجون بهلهم حججو
، ئر كتبهمساومن  من التوراة ومن الزبور ينقلون، وهؤالء  من جهة النظر، والنقل يعني الشيء الذي يؤثربها
الذين يمنعون   مثل الشمعونية والعنانيةبعض طوائف اليهودف، - الصالة والسالمعليه- عن موسى ينقلونو

 ولو ثبت ذلك أيضاً فيمكن أن يخرج ويحمل على بعض  وهي كتاب محرف-  يزعمون أن في التوراةالنسخ 
  . واألرضهذه شريعة مؤبدة ما دامت السماوات: يقولون في التوراة -التفسيرات

هذه شريعة مؤبدة ما دامت السماوات واألرض، يريد به إلزام هؤالء : حتى لو كان هذا مما نزل فيقال: نقول
أنتم مطالبون بها : العمل بها دون التصرف والترك في وقت أو مكان بمجرد رأيهم أو هواهم، ولكن يقول

خ هذا الكتاب فهنا ال مجال للعمل بذلك الكتاب أبداً، في كل األوقات واألحوال، ولكن إذا جاء نبي بكتاب ينس
 }خَاِلِدين ِفيها ما دامِت السماواتُ واَألرض ِإالَّ ما شَاء ربك{:  قال عن أهل النار-عز وجل-اهللا واألول، 

سورة ) ١٠٨([ } ما شَاء ربكخَاِلِدين ِفيها ما دامِت السماواتُ واَألرض ِإالَّ{:  وقال في الجنة]سورة هود) ١٠٧([

 الكتب التي نسخت أن ذلك يبقى ما لم  وغيرها منفهذا بال انقطاع وال انقضاء، ولكن في مثل التوراة ]هود
  .دنا أن نخرج هذا النص لو كان ثابتاًر لو أ فيماهذاويرد ما ينسخه، 



 ٣

لوحي المنزل المحفوظ ما يخالفه نعلم أن إذا وجد في شريعتنا فيما جاءنا من ا والنصوص المنقولة من كتبهم
فنحن عندنا أشياء تدل داللة   ثالثة أقسامهذه األشياء التي تنقل عنهموذلك من قبيل الكذب والكالم المحرف، 

ومهيِمنًا { : كما قال تعالى وأن هذه الشريعة ناسخة لهاصريحة على أن هذا الكتاب مهيمن على تلك الكتب
ما من يهودي وال نصراني من هذه ((: -صلى اهللا عليه وسلم- في قول النبي ماوك ]ورة المائدةس) ٤٨([ }علَيِه

رضي اهللا - لعمر -صلى اهللا عليه وسلم-وكذلك قوله ، )١())الناراألمة يسمع بي، ثم ال يؤمن بي إال دخل 
  . بالتوراة يعني أنه ال يسعه العمل)٢())لو كان أخي موسى حياً ما وسعه إال اتباعي((: -عنه

 حينما ينزل آخر الزمان ال يحكم باإلنجيل وال يعمل بأحكام اإلنجيل، فهذه -صلى اهللا عليه وسلم-وعيسى 

وغيرها كثير تدل على هذا المعنى، فهذا النص الذي ينقلونه هو نص محرف، وإن لم يكن من قبل المحرف 
  .فيمكن أن يحمل على محمل آخر، غير ما فهموا

 وهو يوم ليهود يعظمه اهو اليوم الذي كانومعروف،  يوم السبتو ،"يوم السبت أبداًالزموا : "كذلك ينقلونو
عيدهم، فمعنى ذلك البقاء على يهوديتهم، هذا معنى الزموا يوم السبت أبداً، يعني ال تتحولوا إلى غيره كاألحد 

  .أو الجمعة

السماء واألرض تزوالن، :  أنه يقول-لسالمعليه الصالة وا-ينقلون عن المسيح   أيضاًلجهلةاالنصارى وهكذا 
أن يحمل على محمل ه يمكن  فإن-عليه الصالة والسالم-وكالمي ال يزول، هذا يمكن أن يخرج لو صح عنه 

هم معدن الجهل، فال يستغرب منهم بل وعلى كل حال النصارى جهلة عدم النسخ بحال من األحوال، ال يعني 
  . الكالممثل هذا

 وإما وكفراً، جهالً بعضهم زعمه كما عقالً إما: -رحمه اهللا- تعليق على قول ابن كثير على كل حال هذاو

 -رحمه اهللا- أن الحافظ ابن كثير -وهو صريح-وهذا يعني  ،وإفكاً افتراء منهم آخرون تخرصه كما نقالً

    عيسى أو من كالم  -عز وجل-وليست من كالم اهللا  من قبيل المكذوب المحرف يرى أن تلك النصوص

  .-صلى اهللا عليهم وسلم- أو موسى -عليه الصالة والسالم-

 دل :فيقالوهذه المقابلة تعبير دقيق، إما عقالً وإما نقالً، وهذا هو التعبير الصحيح، أن يقابل العقل بالنقل، 
شرع التي ة الدل على ذلك العقل والشرع؛ ألن العقل الصحيح من جملة أدل: على ذلك العقل والنقل، وال يقال

دل عليه : ، فال تقل السليمة، كل هذه أدلة صحيحةوالفطرة ، الصحيح الكتاب والسنة واإلجماع، والعقلهي
 كما هو والنقلالمعارضة بين العقل هذا إنما يكون على فرض و فيكون العقل مقابالً للشرع، ؛العقل والشرع

يها في حال هذا التعارض، وهذا غير يجعلون قواعد يمشون علحيث ظن طوائف كثيرة من أهل الكالم، 
  .صحيح على كل حال

                                                
      /  ١ ج() ١٥٣(وجوب اإلیمان برس الة نبین ا محم د ص لى اهللا علی ھ وس لم إل ى جمی ع الن اس ون سخ المل ل بمل ة             :  باب-أخرجھ البخاري في كتاب اإلیمان      - 1

 .)١٣٤ص 
، وح  سنھ )١٩٩ص  / ١ج (والبیھق ي ف  ي ال  شعب  ) ٣١٢ص  / ٥ج (واب  ن أب  ي ش  یبة ) ١٠٢ص  / ٤ج (وأب  و یعل ى  ) ٣٣٨ص  / ٣ج ( أخرج ھ أحم  د   - 2

 ).١٧٧(األلباني في المشكاة 
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 واألرض السماوات ملك لي أن محمد يا تعلم ألم: اآلية فتأويل: -رحمه اهللا- جرير بن جعفر أبو اإلمام قال"

 عما وأنهى أشاء، بما فيهما وفيما فيهما وآمر أشاء، بما فيهما وفيما فيهما أحكم غيري، دون اموسلطانه

  .أشاء ما فيهما وأقر أشاء، إذا أشاء ماب عبادي في بها أحكم التي أحكامي من وأغير وأبدل وأنسخ أشاء،

 عن الخبر وجه على -صلى اهللا عليه وسلم- لنبيه تعالى اهللا منخطاباً  كان وإن الخبر وهذا: قال ثم

 ومحمد عيسى نبوة وجحدوا التوراة، أحكام نَسخَ أنكروا الذين لليهود تكذيب -جل ثناؤه- منه فإنه عظمته،

 فأخبرهم التوراة حكم من اهللا غير ما يريبتغ اهللا عند من به جاءا بما لمجيئهما -والسالم الصالة عليهما-

 والطاعة السمع وعليهم ،وطاعته مملكته أهل الخلق وأن وسلطانهما، واألرض السماوات ملك له أن اهللا

 ما وإنشاء يشاء، ما وإقرار يشاء، ما ونسخ يشاء، عما ونهيهم يشاء، بما أمرهم له وأن ونهيه، ألمره

  ".ونهيه وأمره إقراره من يشاء

 منه فإنه عظمته عن الخبر وجه على -صلى اهللا عليه وسلم- لنبيه تعالى اهللا منخطاباً  كان وإن: قوله

 فإن االستفهام -مصلى اهللا عليه وسل- يعني إذا كان هذا الخطاب قد وجه إلى النبي ،لليهود تكذيبجل ثناؤه 
 يعني قد علمت أن اهللا له ملك السماوات واألرض، وإذا كان -االستفهام التقريري- يكون فيه من قبيل التقرير

  .-االستفهام اإلنكاري- لإلنكار على اليهود أو قد وجه للمسلمين فإنه بالنسبة لليهود يكون من قبيل اإلنكار

المخاطب بذلك النبي  و،أوله قد خوطب به المفرد ب وإن كان في يرى أن هذا الخطا-رحمه اهللا-وابن جرير 
على  يتضمن اإلنكار  يعني وفي ضمنه إنكار على اليهود لكن المراد بذلك الصحابة-صلى اهللا عليه وسلم-

 والَ وما لَكُم من دوِن اللِّه ِمن وِلي{ :افي آخره صيغة الجمعج بها من اآلية هي اليهود، والقرينة التي يحت
وما لَكُم من دوِن اللِّه ِمن {:  في آخرهاثم قال }َألَم تَعلَم َأن اللّه{:  قالهاأولففي  ،]سورة البقرة) ١٠٧([ }نَِصيٍر

 هذا الذي ،-صلى اهللا عليه وسلم- فدل ذلك على أن المراد به الجمع وليس شخص النبي }وِلي والَ نَِصيٍر
  .-رحمه اهللا-طبري ذهب إليه ابن جرير ال

 يدل ما العقل في ليس فإنه والعناد الكفر هو إنما النسخ، مسألة في البحث على اليهود يحمل الذي: قلت"

  ".تعالى اهللا أحكام في النسخ امتناع على

ه ويقويه، د ليس في العقل ما يدل على امتناعه؛ ألن اهللا يعلم ما كان وما يكون، بل إن مقتضى العقل يؤييعني
 أن تبدل األحكام، لك أن األمة تمر بأطوار ومراحل يقتضي ذلك أن تنقل من طور إلى طور، وهذا يعنيوذ

هذا هو النسخ، فهذا مما يؤديه العقل ويقويه، ولذلك يحتج على النسخ بالعقل ال أن العقل وحيناً بعد حين 
من جهة النظر كما يقولون،  العقل  فرق بين أن نقرر النسخ بالكتاب والسنة واإلجماع ودليل هناكينسخ، يعني

 والرد ،من جهة العقلالنظر أعني بحال من األحوال، فالرد عليهم من جهة  فهذا ممكن، لكن العقل ال ينسخ
الكتب التي اعتنت بهذا الجانب،   عليهم أيضاً من كتبهم ومن الكتاب والسنة أمر سهل، ومن شاء فليراجع 

جاء بشبهاتهم ثم رد حيث ) مناهل العرفان(عليه الزرقاني في كتابه ومن أكثر من اعتنى بهذا فيما وقفت 
ر أدلته من الكتاب والسنة، وهو ، وقراالشبه العقلية التي يحتجون بها ورد عليهبأيضاً  من كتبهم، وجاء عليها

 أورد ،، حتى اآليات التي ذكرها وأوردها على موضوع النسخ ومن أحسن من تكلم فيهوامن أوسع من تكلم
 التي أوردها - ما يقرب من إحدى وعشرين آية وهيالتي هي أقوى ما ادعي فيه النسخ-اآليات المشهورة 
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آخر   ملحقفيتعليق يسير   وعليها-رحمه اهللا-في اإلتقان ونظمها، وتجدون شرحها للشنقيطي السيوطي 
  .األضواء

 كما الماضية، وشرائعه المتقدمة بهكت في ذلك وقع قد أنه مع يريد، ما يفعل أنه كما يشاء ما يحكم ألنه"

  ".ذلك حرم ثم بنيه من بناته تزويج -عليه السالم- آلدم أحل

  .يعرفونها فيما خوطبوا به من شرعهمو ردود موجودة  هي ليست ردود عقلية، وإنما وهيهذه ردود عليهم،

 وكان بعضها، ِحلُّ نسخ ثم الحيوانات، جميع أكل السفينة من خروجه بعد -عليه السالم- لنوح أباح وكما"

 ، وأمربعدها وما التوراة شريعة في ذلك حرم وقد وبنيه، -عليه السالم- إلسرائيل اًمباح األختين نكاح

  ". ثم نسخه قبل الفعل-عليه السالم- بذبح ولده -عليه السالم-إبراهيم 

  .ال ينكرونها، بغض النظر عن الذبيح من هو وطبعاً هذه األشياء كلها يقرون بها

 وأشياء، القتل يستأصلهم ال كي القتل عنهم رفع ثم ،منهم العجل عبد من بقتل إسرائيل بني جمهور وأمر"

  .اعنه ويصدفون بذلك يعترفون وهم ذكرها يطول كثيرة

 كتبهم في وكما المقصود، هو إذ المعنى في الداللة صرفي فال لفظية، بأجوبة األدلة هذه عن به يجاب وما

  ".باتباعه واألمر ،-صلى اهللا عليه وسلم- بمحمد رةالبشا من مشهوراً

هم قد يتمحلون في اإلجابة عن هذه األدلة التي تورد عليهم من تحريم الجمع بين األختين وما أشبه ذلك  يعني
لكن هذه األجوبة هي أجوبة لفظية ال تقوى على إبطال هذه الحجج والبراهين، يعني هم : مما أورده، يقول

قوته إلى رد هذه ب ال يصل لكن ذلك هو مجرد كالم ال قيمة له حيثلمون في الجواب عنها، يتمحلون، ويتك
هون به ويتكلمون به و، يعني ما يتفلفظية بأجوبة األدلة هذه عن به يجاب وما: قوله المراد بهواألدلة، هذا 

ن النسخ ثابت، بغض محصلة هذه األدلة هي أوالمقصود أن ال يصرف الداللة في المعنى،  في الجواب عنها
  .، فإن الحقيقة واضحة وثابتة في هذااالنظر عما سموه به أو تمحلوا في الجواب عنه

 مؤقتة ثم بعد تإن هذه أصالً كان:  يمكن أن يقول،ماذا عسى أن يقول اإلنسان من هؤالء الناس وأقصد أنه
إن ذلك ال يغير : نقولف لفظية،هذا حكم مؤقت، وغير ذلك من األجوبة ال:  أو يقولونذلك جاء حكم جديد،

  .ه بما شئت سم وأنت نسخ، هذا أن وهوهذه أجوبة لفظية، لكن المعنى ثابتف، هذا هو النسخالحقيقة ف

 إن :قيل وسواء ،شريعته على إال عمل قبلي ال وأنه -عليه الصالة والسالم- متابعته وجوب يفيد فإنه"

  ".نسخًا ذلك يسمى فال -يه السالمعل- بعثته إلى مغَياة المتقدمة الشرائع

 بغاية ليس اهذه مغياة بغاية، والمغي: عن أفراد تلك األدلة السابقة، يقول لكهذا مما يمكن أن يجيبوا به و
  .بنسخ

افعلوا كذا إلى وقت كذا مثالً، :  بغاية معلومة، يقولدمنه ما ح: أنواعهو ، وفيها تفصيل  بغايةامسألة المغيو
 حكم ال يعتبردخل الليل إذا ففهذا ليس بنسخ،  ]سورة البقرة) ١٨٧([ }ِإلَى الَّليِلثُم َأِتمواْ الصيام { :فهذا كقوله

:  كأن يقول مثالً،، وأما ما يفترض فيه من العبارات فإن ذلك لم يرد منسوخاً األكل والشرباإلمساك عن

 هي  وإنماهذا غير موجود،فسنة الرابعة للهجرة مثالً، حتى اليعني اعملوا به اعملوا بالحكم الفالني حتى كذا، 
ليبينوا ويوضحوا أن ذلك ليس من قبيل النسخ، ثم يختلفون في بعض الصور، هل  العلماء يذكرها افتراضات
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وله عند ق }َأو يجعَل اللّه لَهن سِبيالً{ :-تبارك وتعالى-هو من المغيا بغاية، أو ليس من المغيا بغاية، كقوله 
والالَِّتي يْأِتين الْفَاِحشَةَ ِمن نِّسآِئكُم فَاستَشِْهدواْ علَيِهن َأربعةً منكُم فَِإن شَِهدواْ فََأمِسكُوهن { :في سورة النساء

هل هذا من المغيا بغاية ثم لما ف ]ساءسورة الن) ١٥([ }ِفي الْبيوِت حتَّى يتَوفَّاهن الْموتُ َأو يجعَل اللّه لَهن سِبيالً
 أن هذا ليس من المغيا بغاية وأن أم، ؟من قبيل النسخ؛ ألنه مغيا بغاية  ذلكلم يكنجاء حكم الجلد والرجم 

   واألذى؟ية الحبس في البيوتآلالجلد والرجم ناسخ 

ال شك من حيث ثالث، وصار عندنا اآلن هذه الصور ال ف، وسبب االختالف هو العبارة فقطهذا يختلفون فيه
، مع ؟ لكن يبقى أن هذه الصورة يختلفون فيها هل هي منه أو ال ليس من قبيل النسخ،يا بغايةالمبدأ أن ما غُ

  .اتفاقهم على األصل

افعلوا لو قال لهم : كأن يقولوأما ما يذكر من الصور الواضحة الصريحة فهي من قبيل االفتراضات فحسب، 
 }ثُم َأِتمواْ الصيام ِإلَى الَّليِل{ :القاً، كقوله، وأما ما يتضح فإنه ليس من قبيل النسخ إطالخ.. كذا، إلى وقت كذا

  .]سورة البقرة) ١٨٧([

سموه بما شئتم : نقولفهذا من قبيل المغيا بغاية، : ايمكن أن يتمحلوا فيقولوهؤالء  أهل الكتابفالحاصل أن 
  .هو نسخف

 وإن مطلقة إنها: وقيل ،]سورة البقرة) ١٨٧([ }ثُم َأِتمواْ الصيام ِإلَى الَّليِل{ :كقوله نسخًا ذلك يسمى فال"

 هو بكتاب جاء ألنه ؛عينتمبعته متا فوجوب تقدير كل فعلى نسختها، -صلى اهللا عليه وسلم- محمد شريعة

  .-تبارك وتعالى- باهللا عهداً الكتب آخر

َألَم تَعلَم َأن { :تعالى قال حيث -اهللالعنة  عليهم- اليهود على رداً النسخ جواز تعالى بين المقام هذا ففي
ٍء قَِديركُلِّ شَي لَىع ال* اللّه لْكم لَه اللّه َأن لَمتَع ِضَألَماَألراِت واوماآلية، ]سورة البقرة) ١٠٧-١٠٦([ }س 

  .]سورة األعراف) ٥٤([ }َأالَ لَه الْخَلْقُ واَألمر{ يشاء بما الحكم له فكذلك منازع بال الملك له أن فكما

 قوله في اليهود عند النسخ وقوع الكتاب أهل مع اًخطاب صدرهافي  نزل التي عمران، آل سورة في وقرئ

 كما ،اآلية ]سورة آل عمران) ٩٣([ }كُلُّ الطَّعاِم كَان ِحال لِّبِني ِإسراِئيَل ِإالَّ ما حرم ِإسراِئيُل علَى نَفِْسِه{ :تعالى

 ةالحكم من ذلك في له لما ؛تعالى اهللا أحكام في النسخ جواز على متفقون كلهم والمسلمون، تفسيره سيأتي
  ".بوقوعه قال وكلهم البالغة،

ام أشياء فبين لهم أن الطع  زعموا أن اهللا حرم عليهمحيث رد عليهم بكل األحوال }كُلُّ الطَّعاِم{: اآليةفي 
 حينما أصابه ذلك الداءأنه  م إال ما حرم على نفسه، وخبره-صلى اهللا عليه وسلم-جميعاً كان حالً ليعقوب 

الطعام ، فالذي حصل أنه نذر إن شفاه اهللا أن يحرم أطيب الطعام والشراب إليه، فكان أطيب اسهو عرق النَّو
م، ثم بعد ذلك أحل لهم لك جائزاً في شريعته، فحرمها على نفسه وكان ذهاوالشراب إليه لحوم اإلبل وألبان

 ]سورة آل عمران) ٥٠([ }وِلُأِحلَّ لَكُم بعض الَِّذي حرم علَيكُم{ -صلى اهللا عليه وسلم-أشياء على لسان عيسى 

  كانت مباحة لمن قبله فجاء فهو نسخ بأن إنه من اهللا ابتداء كما يزعمون هم،: هذا التحريم حتى لو قلناثم

  .-صلى اهللا عليه وسلم-التحريم في شريعة يعقوب 

  .. وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد هللا رب العالمين،واهللا أعلم
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  )٤٤(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

اْ رسولَكُم كَما سِئَل موسى ِمن َأم تُِريدون َأن تَسَألُو{ : في تفسير قوله تعالى-رحمه اهللا تعالى-قال المفسر 
 فيالمؤمنين  تعالى اهللا نهى" :]سورة البقرة) ١٠٨([} قَبُل ومن يتَبدِل الْكُفْر ِباِإليماِن فَقَد ضلَّ سواء السِبيِل

يا { :عالىت قال كما كونها قبل األشياء عن -صلى اهللا عليه وسلم- النبي سؤال كثرة عن الكريمة اآلية هذه
لَكُم دتُب آنُل الْقُرنَزي ا ِحيننْهَألُواْ عِإن تَسو ْؤكُمتَس لَكُم داء ِإن تُبَأشْي نَألُواْ عنُواْ الَ تَسآم ا الَِّذينهَأي{ 

 كونه؛ لقب الشيء عن تسألوا وال لكم، تبين نزولها بعد تفصيلها عن تسألوا وإن: أي ]سورة المائدة) ١٠١([

 عن سأل من جرما المسلمين أعظم إن((: الصحيح في جاء ولهذا ،المسألة تلك أجل من يحرم أن فلعله

  .)١())مسألته أجل من فحرم يحرم، لم شيء

 عظيم، بأمر تكلم تكلم فإن رجالً امرأته مع يجد الرجل عن -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول سِئل ولما

 حكم اهللا أنزل ثم. وعابها المسائل -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول فكره ذلك؛ مثل على سكتَ سكتَ وإن

   اهللا رسول أن -رضي اهللا تعالى عنه- شعبة بن المغيرة حديث من الصحيحين في ثبت ولهذا ،المالعنة

  .)٢(السؤال وكثرة المال وإضاعة وقال، قيل عن ينهى كان -صلى اهللا عليه وسلم-

 أنبيائهم، على واختالفهم سؤالهم بكثرة قبلكمكان  من هلك فإنما تركتكم، ما ذروني((: مسلم صحيح وفي

 أن أخبرهم ما بعد قاله إنما وهذا ،))فاجتنبوه شيء عن نهيتكم وإن استطعتم، ما منه فأتوا بأمر أمرتكم فإذا

 -اهللا عليه وسلمصلى - اهللا رسول عنه فسكت اهللا؟ رسول يا عام أكُل: رجل فقال ،الحج عليهم كتب اهللا

 ما ذروني((: قال ثم )٣())استطعتم لما وجبتْ ولو لوجبتْ، نعم: قلت ولو ،ال((: -عليه السالم- قال ثم ،ثالثًا

صلى - اهللا رسول نسأل أن نُهينا": -رضي اهللا تعالى عنه- مالك بن أنس قال هذالو، الحديث ))..تركتكم
  "."نسمع ونحن فيسأله البادية أهل من الرجل يأتي أن يعجبنا فكان شيء، عن -اهللا عليه وسلم

  :بسم اهللا الرحمن الرحيم، الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد

 السؤال ]سورة البقرة) ١٠٨[ }َأم تُِريدون َأن تَسَألُواْ رسولَكُم كَما سِئَل موسى ِمن قَبُل{: -تبارك وتعالى-فقوله 
صلى - على النبي ن يقترحوي أنهم هو طلب اآليات، أ-أعلم تبارك وتعالىاهللا و- لى ما يدخل فيههنا لعل أو

إلى  ]سورة اإلسراء) ٩٠([ }لَن نُّْؤِمن لَك حتَّى تَفْجر لَنَا ِمن اَألرِض ينبوعا{ : اآليات كقولهم-اهللا عليه وسلم

                                                
1

 /  ٦ج ) (٦٨٥٩(ه م ن كث رة ال سؤال وتكل ف م ا ال یعنی ھ       م ا یك ر  :   ب اب - بالكت اب وال سنة   االعتصام:  أخرجھ البخاري في كتاب    - 

 صلى اهللا علیھ وسلم وت رك إكث ار س ؤالھ عم ا ال ض رورة إلی ھ أو ال یتعل ق ب ھ          یرهقتو:  باب -الفضائل  : ومسلم في كتاب  ) ٢٦٥٨ص

 ).١٨٣١ص  / ٤ج ) (٢٣٥٨(تكلیف وما ال یقع ونحو ذلك
2

وم  سلم ف  ي ) ٥٣٧ص  / ٢ج ) (١٤٠٧(} ال ی  سألون الن  اس إلحاف  ا{اهللا تع  الى ق ول  :  ب  اب- الزك  اة:  أخرج ھ البخ  اري ف  ي كت  اب - 
النھي عن كثرة المسائل من غیر حاجة والنھي عن منع وھات وھو االمتناع من أداء حق لزمھ أو طلب ما ال :  باب-األقضیة : كتاب

 ).١٣٤٠ص  / ٣ج ) (٥٩٣(یستحقھ 
3

 )٩٧٥ص  / ٢ج ) (١٣٣٧(مرة في العمر فرض الحج :  باب-الحج : مسلم في كتاب أخرجھ - 
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أو يرقى في  أن يكون له بيت من زخرف من ذهب، غير ذلك مما كانوا يقترحونه من نزول المالئكة، أو
صلى اهللا عليه -السماء، أو نحو ذلك مما اقترحه عليه المشركون، وكذلك أيضاً اليهود طلبوا أشياء من النبي 

عز - وقرينة ذلك هي أن اهللا ،- أعلمتبارك وتعالى-واهللا - على سبيل التعنت، فكل هذا داخل فيه -وسلم
 غير أن ذلك ال يمنع }كَما سِئَل موسى ِمن قَبُل{ : حيث قال-اهللا عليه وسلمصلى - ذكر موسى -وجل

المعنى اآلخر، وهو الذي ذكره الحافظ ابن كثير هنا، وهو أن السؤال يدخل فيه أيضاً السؤال عن العلم 
َألُواْ عن الَ تَس{ :-تبارك وتعالى-والمسائل واألحكام، وذلك أوضح وأصرح في اآلية األخرى وهي قوله 

، ]سورة المائدة) ١٠١([ }َأشْياء ِإن تُبد لَكُم تَسْؤكُم وِإن تَسَألُواْ عنْها ِحين ينَزُل الْقُرآن تُبد لَكُم عفَا اللّه عنْها
يها عن أمور سكت عنها الشارع، وأما اآلية التي هنا فإن أولى ما يدخل ف سؤالالفهذا واضح بأن المراد هو 

) ١٠٨([ }ومن يتَبدِل الْكُفْر ِباِإليماِن فَقَد ضلَّ سواء السِبيِل{ :هو اقتراح اآليات، ولذلك قال اهللا في آخرها

  .القرآن يعبر به باأللفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرةفوعلى كل حال  ]سورة البقرة

 وذمه في  محرم، وقد دل القرآن على تحريمهبياء فهذا أمروالمسائل أنواع، أما اقتراح اآليات على األن
، والمعنى كثرة السؤال كما جاء في الحديث: منها :مواضع كثيرة، وأما المسائل العلمية فإن ذلك على أنواع

 هو السؤال عن األحكام والمسائل العلمية وما إلى ذلك مما يسأل عنه  في الحديثالمتبادر من كثرة السؤال
  . كثرة السؤال، يسأل عما ال يعنيه، فهذا مذموماإلنسان،

والنوع اآلخر أيضاً هو أن يسأل عن أمور نادرة ال تكاد تقع، فهذا أيضاً من المذموم، كالذي يسأل عن رجل 
وطأ على دجاجة ميتة فخرجت منها بيضة ففقست عنده، هل هذه الدجاجة أو الفرخ الذي خرج منها هل هو 

جعلها تحت كأن يكون ن البيضة خرجت من دجاجة ميتة ففرخت هذه البيضة عنده، طاهر أو نجس، باعتبار أ
دجاجة أخرى أو في حاضنة أو غير ذلك، فهذا كان بعض الناس يسألون مثل هذه المسائل فعابهم السلف 

  يسألون ونحوها فإنهم أو النادرةالغريبة والمتكلفةسئلة وردوا عليهم مسائلهم، ولهذا كانوا إذا سمعوا بعض األ

   أعراقي أنت؟ أحرورية أنت؟:السائل

، وكذلك السؤال عن  السائلينقر عنها التي  تتبع صعاب المسائل، والمسائل الغامضة،من األسئلة المذمومةو
كما  تثير اإلشكاالت والشبهات وتحرك كوامن النفوساألمور التي ال يترتب عليها عمل، وإنما من شأنها أن 

اللهم أظفرني به، فدخل الناس يتغدون على عمر، : -رضي اهللا عنه-فقال عمر كان يسأل صبيغ الناس، 
: ، فقال]سورة الذاريات) ١([ }والذَّاِرياِت ذَروا{ يا أمير المؤمنين:  سأل عمر، قالفدخل معهم رجل، فلما فرغ

امته وأدمى رأسه وأنا عبد اهللا عمر، فضربه بالعراجين حتى سقطت عم: عبد اهللا صبيغ، قال: من أنت؟ قال
يا أمير المؤمنين إن كنت تريد ما بي فقد ذهب، يعني ذهب الذي في رأسه لما : مرة بعد مرة، حتى قال

فأحياناً ما ينفع الرد على بعض الناس وال المناقشة وال الحوار، وإنما ، ضربه بهذه العراجين التي أعدها له
يترك بدالً من أن يقابل بالقنوات و، هب ما في رأسه حتى يذبالعراجينسه أأن يضرب على رمعه ينفع الذي 

  لكن أين عمر؟ سف ويتكلم في األمور العظام، وهو أجهل من حمار أهلهليتف



 ٣

ما ال مثل ذلك وال ينبغي لإلنسان أن يتشاغل به، وإليه،  مذموم، وال يلتفت ئلةساألالمقصود أن هذا النوع من 
سورة ) ٣١([ }وفَاِكهةً وَأبا{ : في قوله تعالىوما األب: أو سئل سأل  لما معروفةعمروقصة يبنى عليه عمل، 

  . معرفته فائدة منبت، لكن تحديد هذا النبت بالذات الأنه نيكفي : قال كالماً معناهف، ]عبس

نزول  ها من أمور الحالل والحرام في زمنلسكت عنها الشارع ولم يتعرض  وكذلك أيضاً السؤال عن أمور
يا َأيها الَِّذين آمنُواْ الَ تَسَألُواْ عن َأشْياء ِإن تُبد لَكُم تَسْؤكُم وِإن تَسَألُواْ عنْها ِحين { :قال تعالى  كماالوحي،

صلى اهللا عليه -، وكسؤال بني إسرائيل لموسى ]سورة المائدة) ١٠١([ }ينَزُل الْقُرآن تُبد لَكُم عفَا اللّه عنْها
فتعنتوا في السؤال  ]سورة البقرة) ٦٧([ }ِإن اللّه يْأمركُم َأن تَذْبحواْ بقَرةًَ{ : موسى قال لهم لما عن البقرة-لموس

 فإن ؛بإطالق السؤال مذموم ليسلكن فشدد اهللا عليهم، فهذا كله مذموم وال ينبغي لإلنسان أن يتشاغل به، 
 سأله عن ماء لذي كا عن أشياء منها ما وقع-صلى اهللا عليه وسلم-  سألوا النبي-مرضي اهللا عنه-الصحابة 

كان الناس " في الفتن، -رضي اهللا تعالى عنه-حذيفة  وسألوه عن أمور لم تقع لكنها ستقع، مثل أسئلة البحر،
  .)٤(" عن الخير، وكنت أسأله عن الشر-صلى اهللا عليه وسلم-يسألون رسول اهللا 

كلف والتمحل، يكون ذلك من قبيل التأن فيما يترتب عليه نفع وعمل، ال  تكوني أن ينبغفالمقصود أن األسئلة 
واتباع صعاب المسائل واألغاليط والتكلف، فيترك الناس ما هم بصدده ويشتغلون بافتراض وتوليد المسائل، 

  .هذه خالصة فيما يتعلق بالسؤال، واهللا أعلم، ففإن هذا أمر مذموم

 امرأته مع يجد الرجل عن -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول سِئل ولما: في الحديث الذي ذكر هنا قالو

 -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول فكره ذلك؛ مثل على سكتَ سكتَ وإن عظيم، بأمر تكلم تكلم فإن رجالً

 لعجالني لما رأى رجالً مع ااً هذا في قصة عويمر العجالني وعاصم بن عدي، فإن عويمر،وعابها المسائل

 -صلى اهللا عليه وسلم- ليسأله، فكره النبي -صلى اهللا عليه وسلم-أرسل عاصم بن عدي إلى النبي  امرأته

مر العجالني، وسأل بنفسه، فجاء الحكم ويالمسائل وعابها، ثم جاء هالل بن أمية فسأل أيضاً، ورجع إليه ع
 التحدث  قضيةٌ وهي-صلى اهللا عليه وسلم-ية كرهها النبي وهو سؤال عن أمر واقع، لكن كان يتعلق بقض

صلى اهللا عليه -بها ليس باألمر السهل، ولم ينزل آنذاك شيء فيما يتعلق بقذف الرجل المرأته، فكره النبي 
والَِّذين يرمون { : وهو قوله تعالى المسائل وعابها، وإال فإن الحكم الذي نزل ال شك أنه رحمة،-وسلم
َأزمهاج{ : قال تعالىعلى أنه رحمة،قد جاء في اآليات ما يدل  ف]سورة النــور) ٦([ }و كُملَيُل اللَِّه علَا فَضلَوو

ِكيمح ابتَو اللَّه َأنو تُهمحرفهذا ال شك توسعة على الناس وإال لحقهم حرج عظيم ]سورة النــور) ١٠([ }و.  

 بل: أي ]سورة البقرة) ١٠٨([ }يدون َأن تَسَألُواْ رسولَكُم كَما سِئَل موسى ِمن قَبُلَأم تُِر{ :تعالى وقوله"

  ".إنكاري وهو االستفهام في بابها على هي أو. تريدون

 من قبيل االستفهام اإلنكاري  استفهامية على بابهاإما أن تكونهذه ) أم( ]سورة البقرة) ١٠٨([ }َأم تُِريدون{: قوله
أتريد أن تكون بمنزلة فالن، : التي تكون على سبيل التكلف، كأن تقول إلنسان مثالً ئلةساأل ينكر عليهم فهو

                                                
وج وب مالزم ة   : ب اب -ومسلم ف ي كت اب اإلم ارة    ) ٢٥٩٥٩ص  / ٦ج ) (٦٦٧٣(كیف األمر إذا لم تكن جماعة :  باب-أخرجھ البخاري في كتاب الفتن   - 4

 ).١٤٧٥ص  / ٣ج ) (١٨٤٧(جماعة المسلمین عند ظھور الفتن وفي كل حال وتحریم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة 



 ٤

على بابها فهي تكون بمعنى أو هي ليست ، ؟ وقع لفالن، أم تريد أن يقع لك ما وقع لفالنأتريد أن يقع لك ما
  .المشهور هنا أنها بمعنى بلوبل، يعني بل تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، 

يسَألُك َأهُل { :تعالى قال كما الجميع، إلى اهللا رسول -عليه السالم- فإنه والكافرين المؤمنين يعم وهو"
للِّه جهرةً فََأخَذَتْهم الِْكتَاِب َأن تُنَزَل علَيِهم ِكتَابا من السماء فَقَد سَألُواْ موسى َأكْبر ِمن ذَِلك فَقَالُواْ َأِرنَا ا

اِعقَةُ ِبظُلِْمِهمسورة النساء) ١٥٣([ }الص[.  

  .واهللا أعلم النوع األول من األسئلة الذي هو سؤال اآليات، هذا من

  ".جبير بن سعيد أو عكرمة عن محمد أبي بن محمد حدثني: إسحاق بن محمد قال"

  .نه مجهولإ :ي محمد الحافظ يقول عنه محمد بن أبن يضر، لكالعلى كل حال الشك في هذا 

  ".زيد بن وهبو- حريملة بن رافع قال: قال -مارضي اهللا تعالى عنه-س عبا ابن عن"

 زيد بن وهب هذا هو وحريملة بن رافعوالشك، ليس على سبيل فهنا ، زيد بن ووهب حريملة بن رافع قال

  .يهوديان

 : قولهم من اهللا فأنزل ،ونصدقك نتبعك أنهاراً لنا وفجر ه،أنقر السماء من اعلين تُنزلُه بكتاب ائتنا محمد، يا"

 }َأم تُِريدون َأن تَسَألُواْ رسولَكُم كَما سِئَل موسى ِمن قَبُل ومن يتَبدِل الْكُفْر ِباِإليماِن فَقَد ضلَّ سواء السِبيِل{

  ".]سورة البقرة) ١٠٨([

ى أساس أنه سبب النزول، وهذا األثر بعض أهل العلم يحسن هذا اإلسناد من طريق محمد بن هو ذكر هذا عل
  .أبي محمد، والحافظ ابن حجر حسن هذه الرواية، ومحمد بن أبي محمد مجهول على كل حال

ع لو كان هذا هو سبب النزول فإن ذلك يكون قاطعاً بأن المراد بالسؤاالت التكلف في طلب اآليات، وال يمنو
، لكن ذلك أصرح في اآلية األخرى، سبيل التكلف  ضمنذلك من دخول السؤاالت عن األحكام وما أشبه ذلك

}ْؤكُمتَس لَكُم داء ِإن تُبَأشْي نَألُواْ عسورة المائدة) ١٠١([ }الَ تَس[.  

سواء السبيل يعني الوسط من كل  ]سورة البقرة) ١٠٨([ }فَقَد ضلَّ سواء السِبيِل{ : هنا-تبارك وتعالى-وقوله 
 إلى الموصوف -سواء–من باب إضافة الصفة   وهذايعني السبيل المستوية،، بأنه سواء فهو يوصف شيء،

ذهب عن و، أي االعتدالعن سبيل القصد ضل المعنى أنه  و، السبيل المعتدلة المستوية أي-وهو السبيل-
  .نهج االعتدال والقصد

 كما واالقتراح التعنُّت وجه على شَيء عن -صلى اهللا عليه وسلم- الرسوَل سأل من ذم اهللا أن والمراد"

  ".وعنادا وتكذيبا تعنتًا ،-عليه السالم- موسى إسرائيل بنو سألت

أول تفسيره لآلية ذكر ما يدل على كراهة السؤال عن األحكام على سبيل التكلف، أو األمور التي سكت  في
  .عنى اآلخرعنها الشارع، وهنا ذكر الم

فَقَد ضلَّ {  باإليمانالكفر يشْتَر منو :أي ]سورة البقرة) ١٠٨([ }ومن يتَبدِل الْكُفْر ِباِإليماِن{ :تعالى اهللا قال "
 عن عدلوا الذين حال وهكذا ،والضالل الجهل إلى المستقيم الطريق عن خرج فقد: أي }سواء السِبيِل

 يحتاجون ال التي باألسئلة عليهم واالقتراح وتكذيبهم مخالفتهم إلى لهم االنقيادو واتباعهم األنبياء تصديق



 ٥

َألَم تَر ِإلَى الَِّذين بدلُواْ ِنعمةَ اللِّه كُفْرا وَأحلُّواْ قَومهم دار { :تعالى قال كما والكفر، التعنت وجه على إليها
  ".بالرخاء الشدة يتبدل: العالية أبو وقال ]سورة إبراهيم) ٢٩-٢٨([ }س الْقَرارجهنَّم يصلَونَها وِبْئ* الْبواِر

الشدة بالرخاء هذا : قال }ومن يتَبدِل الْكُفْر ِباِإليماِن فَقَد ضلَّ سواء السِبيِل{ : تعالىقوله قول أبي العالية في
الصراط ، ف انحرف عن نهج القصد واالعتدالناهمع ضل سواء السبيل  وإنما يبعد أن تفسر به اآلية،قول

هذا بعيد، والكفر فليس فيه اعوجاج، وحينما يفسر بالرخاء والشدة  وسط بين طرفي اإلفراط والتفريط المستقيم
على أن الرخاء والشدة بعيد وقد استبعده ابن جرير إال أنه وجهه : ، فقولهمعروف، ومن يتبدل الكفر باإليمان

 والعذاب ،م رخاء، والكفر يؤدي إلى العذابلنعي وا،أي أن اإليمان يؤدي إلى النعيمآلخرة، ذلك يحمل على ا
هذا هو شدة، فمن استبدل الكفر باإليمان فمعنى ذلك أنه استبدل جزاء هذا بجزاء هذا، استبدل النعيم بالعذاب، 

  . لكنه مستبعدتوجيه هذا القول

لذي  ا]سورة البقرة) ١٦([ }اشْتَرواْ الضالَلَةَ ِبالْهدى{ :بمعنى قوله } ِباِإليماِنومن يتَبدِل الْكُفْر{ : تعالىقولهو
  .سبق الحديث عنه، واهللا أعلم

  .وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد هللا رب العالمين

  

  



  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  )٤٥(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

ِكتَاِب لَو يردونَكُم من بعِد ِإيماِنكُم ود كَِثير من َأهِل الْ{ : في تفسير قوله تعالى-رحمه اهللا تعالى-قال المفسر 
كُفَّاراً حسدا من ِعنِد َأنفُِسِهم من بعِد ما تَبين لَهم الْحقُّ فَاعفُواْ واصفَحواْ حتَّى يْأِتي اللّه ِبَأمِرِه ِإن اللّه علَى 

ٍء قَِديرالَ *كُلِّ شَيواْ الصَأِقيما وِبم اللّه اللِّه ِإن ِعند وهٍر تَِجدخَي نواْ َألنفُِسكُم مما تُقَدمكَاةَ وآتُواْ الزةَ و
ِصيرب لُونمسورة البقرة) ١١٠-١٠٩([ }تَع[.  

 الباطن في لهم بعداوتهم ويعلمهم الكتاب، أهل من الكفار قيطر سلوكعن  المؤمنين عباده تعالى يحذر " 

صلى اهللا عليه - نبيهم وفضل بفضلهم علمهم مع للمؤمنين الحسد من عليه مشتملون هم وما روالظاه
 ويأمرهم ،والفتح النصر من اهللا أمر يأتي حتى واالحتمال والعفو بالصفح المؤمنين عباده ويأمر -وسلم

  .فيه ويرغبهم ذلك على ويحثهم ،الزكاة وإيتاء الصالة بإقامة

 اليهودي األشرف بن كعب أن -رضي اهللا تعالى عنه- مالك بن كعب بن اهللا عبد عن حاتم أبي ابنروى 

ود كَِثير من َأهِل الِْكتَاِب لَو { اهللا أنزل وفيه -صلى اهللا عليه وسلم- النبي يهجو وكان ،اًشاعر كان
  .]سورة البقرة) ١٠٩([ }فَاعفُواْ واصفَحواْ{: قوله إلى }يردونَكُم

 الكتب من أيديهم في بما يخبرهم أمياً رسوالً نأ: -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن عن اكالضح وقال

 اهللا قال ولذلك ؛اًوبغي اًوحسد اًكفر ذلك جحدوا ولكنهم تصديقهم، مثل كله بذلك يصدق ثم واآليات، والرسل

 لم الحق لهم أضاء ما بعد من: يقول }ن لَهم الْحقُّكُفَّاراً حسدا من ِعنِد َأنفُِسِهم من بعِد ما تَبي{: تعالى

     لنبيه وشرع المالمة، أشد والمهم ووبخهم همفعير الجحود على حملهم الحسد ولكن شيئاً منه يجهلوا

 وما عليهماهللا  أنزل بما واإلقرار واإليمان التصديق من عليه هم ما وللمؤمنين -صلى اهللا عليه وسلم-

  .لهم ومعونته الجزيل وثوابه بكرامته قبلهم، من أنزل

 من }من بعِد ما تَبين لَهم الْحقُّ{: العالية أبو وقال. أنفسهم قبل من }من ِعنِد َأنفُِسِهم{: أنس بن الربيع وقال

 واإلنجيل التوراة في عندهم مكتوبا يجدونه اهللا رسول -صلى اهللا عليه وسلم- محمداً أن تبين ما بعد

  ".بن أنس والربيع قتادة قال وكذا. غيرهم من كان إذ ؛اًوبغي حسداً به فروافك

  :بسم اهللا الرحمن الرحيم الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد

 وكان ،شاعراً كان اليهودي األشرف بن كعب أن -رحمه اهللا-فهذه الرواية التي ساقها الحافظ ابن كثير 

هذه اآلية هل  }..ود كَِثير من َأهِل الِْكتَاِب لَو يردونَكُم{: اهللا أنزل وفيه - عليه وسلمصلى اهللا- النبي يهجو
 بناء على ما مضى ذكره في درس سابق استناداً إلى ن سبب نزولها هو ما وقع من كعب بن األشرفإ: يقال

  قواعد أصول التفسير؟



نزلت هذه اآلية في كذا، وفيه : الصريح أن يقول  غير إن: وقلناألنه غير صريح،؛ نه سبب النزولإ: ال يقال
أنزل اهللا كذا، وما أشبه ذلك، يعني أنه مما يدخل في معناها مع أن االحتمال قائم على أن ذلك من قبيل سبب 

ية وكذا، مع أن الروانزول، وال يقال سبب نزول هذه اآلية هو كذا الالنزول، لكن مثل هذا ال يجزم بأنه سبب 
فهذه نزلت في هؤالء اليهود ومنهم كعب بن األشرف الذين حسدوا المسلمين على بعث محمد ثابتة صحيحة، 

، لكونه من األميين، ولم يكن من اإلسرائيليين، وذلك واقع لكعب بن األشرف ولغيره -صلى اهللا عليه وسلم-
  .-صلى اهللا عليه وسلم-ممن كذب بالنبي 

على أحد - أي الحسد بل أنفسهم،من ِق: قال الربيع بن أنس }دا من ِعنِد َأنفُِسِهمحس{: -تبارك وتعالى-قوله 
  . بمعنى أنه الحسد الناشئ من نفوس هؤالء-التفسيرين

ود كَِثير من {في أول اآلية، } ود{: قبلها، وهو قوله تحتمل أن تكون متعلقة بالفعل }من ِعنِد َأنفُِسِهم{: قولهو
 أي هذا األمر الذي هو محبتهم لكفركم }حسدا من ِعنِد َأنفُِسِهم كُفَّاراً من بعِد ِإيماِنكُم  الِْكتَاِب لَو يردونَكُمَأهِل

من عند أنفسهم، هذا احتماله ووتمنيهم له ود.  

 وهو األقرب، واهللا تعالى أعلم، }احسد{:  عائداً إلى قوله}من ِعنِد َأنفُِسِهم{: واالحتمال الثاني أن يكون قوله
أي  }حسدا من ِعنِد َأنفُِسِهم كُفَّاراً من بعِد ِإيماِنكُم ود كَِثير من َأهِل الِْكتَاِب لَو يردونَكُم{المعنى وعليه يكون 

  . واهللا تعالى أعلم،هذا هو األقرب في معناها وهو المتبادر إلى الذهنفهذا الحسد ناشئ من نفوسهم، أن 

ولَتَسمعن ِمن الَِّذين { :تعالى قوله مثل ]سورة البقرة) ١٠٩([ }ِبَأمِرِه اللَّه يْأِتي حتَّى واصفَحوا فَاعفُوا{: وقوله"
  . اآلية]سورة آل عمران) ١٨٦([ }ُأوتُواْ الِْكتَاب ِمن قَبِلكُم وِمن الَِّذين َأشْركُواْ َأذًى كَِثيرا

فَاعفُواْ واصفَحواْ حتَّى يْأِتي { :قوله في -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن عن طلحة أبي بن علي قال
  ،]سورة التوبة) ٥([ }فَاقْتُلُواْ الْمشِْرِكين حيثُ وجدتُّموهم{ :قوله ذلك نسخ : ]سورة البقرة) ١٠٩([ }اللّه ِبَأمِرِه

 }وهم صاِغرون{ :قوله إلى ]سورة التوبة) ٢٩([ }واْ الَِّذين الَ يْؤِمنُون ِباللِّه والَ ِبالْيوِم اآلِخِرقَاِتلُ{ :وقوله

  .المشركين عن عفوه هذا فنسخ ]سورة التوبة) ٢٩([

 ولهق أيضا ذلك إلى ويرشد السيف بآية منسوخة إنها :والسدي وقتادة أنس بن والربيع العالية أبو قال وكذا

  ".]سورة البقرة) ١٠٩([ }حتَّى يْأِتي اللّه ِبَأمِرِه{ :تعالى

فَِإذَا انسلَخَ اَألشْهر الْحرم { :أن آية السيف وهي قوله في سورة براءة وهو هذا القول قول معروف ومشهور
و موهرصاحو مخُذُوهو موهدتُّمجثُ ويح شِْرِكينٍدفَاقْتُلُواْ الْمصركُلَّ م مواْ لَهديقولون ]سورة التوبة) ٥([ }اقْع :

كل آية فيها عفو أو صفح أو إعراض عن المشركين، فهي :  وعشرين آية، يقولوناًإنها نسخت مائة وأربع
وهذا وإن قال به كثير من السلف إال أن األرجح هو ، منسوخة بآية السيف، ال صفح وال إعراض وال عفو

 أن هذه اآليات لم تنسخ بآية السيف، ولكنه يعمل بها في أوقات الضعف، فإذا كان وقت وهو القول اآلخر
 وفي }فَاقْتُلُواْ الْمشِْرِكين حيثُ وجدتُّموهم وخُذُوهم واحصروهم واقْعدواْ لَهم كُلَّ مرصٍد{التمكن والقوة فعندئذ 

 والتحمل، والصبر، و اإلعراض، ،والصفح مجابهتهم فعندئذ العفو أوقات الضعف والعجز وعدم القدرة على
 الناس بمثل هذه األمور من إصالح الحال ، فيشتغل وإعداد القوة-عز وجل-مع االشتغال بتحقيق العبودية هللا 



    في تفسير هذه اآلية،-واهللا تعالى أعلم-، هذا هو األقرب -عز وجل-وبناء النفس واالستقامة على أمر اهللا 

  .]سورة البقرة) ١٠٩([ }فَاعفُواْ واصفَحواْ حتَّى يْأِتي اللّه ِبَأمِرِه{

ا بغاية ليس غيعرفنا أن الموقد ا بغاية، غييحتمل أن يكون هذا مثاالً على الم }حتَّى يْأِتي اللّه ِبَأمِرِه{: وقوله
والالَِّتي يْأِتين الْفَاِحشَةَ ِمن نِّسآِئكُم { :ا هي قولهر األمثلة التي يمثلون بههن أشإ: من قبيل النسخ، وقلنا

 نلَه َل اللّهعجي تُ َأووالْم نفَّاهتَوي تَّىوِت حيِفي الْب نِسكُوهواْ فََأمفَِإن شَِهد نكُمعةً مبَأر ِهنلَيواْ عتَشِْهدفَاس
  .]سورة البقرة) ١٠٩([ }حتَّى يْأِتي اللّه ِبَأمِرِه{:  قالهناو ]سورة النساء) ١٥([ }سِبيالً

 ا بغايةغين يكون هذا من قبيل المالنصر، وإعزاز الدين، وغلبة المسلمين على أعدائهم، فيحتمل أوأمر اهللا هو 

 ى متى؟فال يكون من قبيل النسخ على فرض أن اآلية مما وقع فيه التغيير بالحكم أصالً، يعني ال عفو، إل

  .حتى يأتي اهللا بأمره

تالفى فيه موضوع ا بغاية ليغين هذا من المإ: ولكن على القول اآلخر الذي هو األرجح أنه ال حاجة ألن يقال
  .هذه اآليات محكمات، ففي وقت الضعف العفو، وفي وقت القوة القتل: يقالالنسخ، وإنما 

صلى اهللا عليه - اهللا رسول كان: قال -مارضي اهللا تعالى عنه- زيد بن أسامة  عنحاتم أبي ابنروى و"
 : تعالىاهللا قال األذى، على ويصبرون اهللا، أمرهم كما الكتاب وأهل المشركين عن يعفون وأصحابه -وسلم

}ٍء قَِديرلَى كُلِّ شَيع اللّه ِرِه ِإنِبَأم اللّه ْأِتيتَّى يواْ حفَحاصفُواْ واهللا رسول وكان ،]سورة البقرة) ١٠٩([ }فَاع 

 من قتل من به اهللا فقتل قتل،الب فيهم اهللا أذن حتى به اهللا أمره ما العفو من ليتأو -صلى اهللا عليه وسلم-

 عن الصحيحين في أصل له ولكن الستة الكتب من شيء في أره ولم صحيح، إسناده وهذا ،قريش صناديد

  ".-مارضي اهللا عنه- زيد بن أسامة

الفرق بين العفو والصفح بعض أهل   في}فَاعفُواْ واصفَحواْ حتَّى يْأِتي اللّه ِبَأمِرِه{: -تبارك وتعالى-قوله في 
هو إزالة أثر اإلساءة من النفس،  و ترك العقوبة، والصفح أبلغ منه أيالعفو هو ترك المؤاخذة: العلم يقول

  .ال يبقى لها أثربحيث 

الريح ن العفو هو إزالة أو ترك المؤاخذة، أو إزالة أثرها في النفوس من عفت إ :-أعلمواهللا –ويمكن أن يقال 
معناه أنه لم ف فإذا أعطاه صفحة العنق -من صفحة العنق-والصفح هو اإلعراض األثر، فينمحي أثر اإلساءة، 

أنا عفوت :  يقول أولكنه يقف عند اإلساءة فيعاتب أو يطلب االعتذار،ويقف عند إساءته، فاإلنسان قد يعفو 
هكذا يبقى لكن مثل هذا التصرف ما كان ينبغي أن يصدر منك، مثل هذا ما كان ينبغي كذا، و: أو يقولعنك، 
  .  مع أنه عفا لكنه لم يعرض عن اإلساءة وعن المسيء المسيءيعاتب

  .ذهه تهفالعفو محو أثر الذنب واإلساءة، والصفح أن يعرض عن هذا المسيء فال يقف عند إساء

 أنا عفوت:  اإلنسان يقول حيث ترىنه قد يحصل العفو، وال يحصل الصفح، وهو شيء مشاهدإ :وكما قلنا

أنا عفوت عنك، لكن أريد أن أوقفك على : يقول و، لكن لماذا اجترأت على كذا، لماذا فعلت كذا، ولماذا؟عنك
فما دام صفح فال يصح حت عنك، أنا صف: لم يصفح، لكن لو قال لهك، وإساءتك وتقصيرك وكذا، فهذا ئخط

  . واهللا أعلم،كر بهاذّيقف عند اإلساءة ومنه أن ي



سورة ) ١١٠([ }وَأِقيمواْ الصالَةَ وآتُواْ الزكَاةَ وما تُقَدمواْ َألنفُِسكُم من خَيٍر تَِجدوه ِعند اللِّه{ :تعالى وقوله"
 الزكاة وإيتاء الصالة إقام من القيامة يوم عاقبتُه عليهم وتعود عهمينف بما االشتغال على تعالى هميحث ]البقرة

يوم لَا ينفَع الظَّاِلِمين معِذرتُهم ولَهم اللَّعنَةُ { األشهاد يقوم ويوم الدنيا الحياة في النصر اهللا لهم يمكن حتى
  ]سورة البقرة) ١١٠([} ن اللّه ِبما تَعملُون بِصيرِإ{ :تعالى قال ولهذا ،]سورة غافر) ٥٢([ }ولَهم سوء الداِر

 عامل كل سيجازي فإنه ،اًشر أو اًخير كان سواء لديه، يضيع وال عامل عمل عن يغفل ال تعالى أنه يعني

  .بعمله

}مهاِنيَأم ى ِتلْكارنَص وداً َأوه ن كَاننَّةَ ِإالَّ مخَُل الْجدقَالُواْ لَن يواِدِقينص ِإن كُنتُم انَكُمهراتُواْ بلَى *  قُْل هب
نُونزحي مالَ هو ِهملَيفٌ عالَ خَوِه وبر ِعند هرَأج فَلَه ِسنحم وهِللِّه و ههجو لَمَأس نِت * مسلَي ودهقَالَِت الْيو

قَالَِت النَّصٍء وشَي لَىى عارالنَّص ونلَمعالَ ي قَاَل الَِّذين كَذَِلك الِْكتَاب تْلُوني مهٍء ولَى شَيع ودهِت الْيسى لَيار
خْتَِلفُونا كَانُواْ ِفيِه يِة ِفيمامالِْقي موي منَهيب كُمحي فَاللّه ِلِهمتعالى يبين ]سورة البقرة) ١١٣-١١١([ }ِمثَْل قَو 

 من إال الجنة يدخل لن أنه والنصارى اليهود من طائفة كل ادعت حيث فيه هم بما والنصارى هودالي اغترار

سورة ) ١٨([ }نَحن َأبنَاء اللِّه وَأِحباُؤه{ :قالوا أنهم المائدة سورة في عنهم اهللا أخبر كما ملتها، على كان
 وكما كذلك، األمر كان لما ادعوا كما كانوا ولو ،بذنوبهم معذبهم أنه أخبرهم بما تعالى اهللا فأكذبهم ]المائدة

 ذلك، في تعالى عليهم ورد الجنة إلى ينتقلون ثم معدودة أياماً إال النار تمسهم لن أنه دعواهم من تقدم

سورة ) ١١١([ }ِتلْك َأماِنيهم{ :فقال بينة، وال حجة وال دليل بال ادعوها التي الدعوى هذه في لهم قال وهكذا
 }قُْل{: قال ثم ،أنس بن والربيع قتادة قال وكذا. حق بغير اهللا على تمنوها أماني: العالية أبو قال، ]لبقرةا

: أنس بن والربيع والسدي ومجاهد العالية أبو قال ]سورة البقرة) ١١١([ }هاتُواْ برهانَكُم{ محمد يا: أي

  ".تدعونه ماأي في  ]سورة البقرة) ١١١([ }ِقينِإن كُنتُم صاِد{ ذلك على بينتكم: قتادة وقال ،حجتكم

دعوى اليهود أنه لن يدخل الجنة إال بيان ل} وقَالُواْ لَن يدخَُل الْجنَّةَ ِإالَّ من كَان هوداً َأو نَصارى{: قوله تعالى
  .نصارى من كان هوداً أو

  كان يهودياً ونصرانياً، أو أنها للتقسيمهذه هل هي للتخيير أو واو عطف يعني لن يدخل الجنة إال من) أو(و

المراد  هذه تأتي لمعان فما" أو" حيث إن إال من كان من طائفتها لن يدخل الجنة:  كل طائفة قالتبمعنى أن
  ؟هنابها  

لن يدخل الجنة إال أن يكون :  يمكن أن النصارى يقولون التقسيم، وهذا ال بد منه؛ ألنه للهنا) أو(: الجواب
أو نصرانياً؛ ألنهم يكفرون اليهود، والعكس كذلك، وإنما قالت اليهود لن يدخل الجنة إال من كان اً يهودي

 أي اليهود }وقَالُواْ{: -عز وجل-لن يدخل الجنة إال من كان نصرانياً، فقال اهللا : يهودياً، وقالت النصارى
  . إال من كان يهودياً أو نصرانياً}نَصارىلَن يدخَُل الْجنَّةَ ِإالَّ من كَان هوداً َأو {: والنصارى

ذا ته، فيكون بهءيحتمل أن يكون جمع هائد وهو التائب العائد من الذنب الراجع عن إسا} هوداً{ :وقوله
  .عـ ارجع ارج: أي،د هديا صاحب الذنب ه: كما قيل يهود، أي رجع يرجع، هاد: االعتبار جمع هائد، تقول



، ويحتمل أن يكون مصدراً، واهللا تعالى أعلميهودياً، بمعنى إال من كان  } من كَان هوداًِإالَّ{ مل أن يكونويحت
 من هاد يهود، أو أن أصله مصدر، وداًه  أصل: سواء قيل ذكر النصارى المراد به اليهودي؛ ألنهوال شك أن

  .أو أن هوداً بمعنى يهودي

 }ِتلْك َأماِنيهم{ : حيث قالرد اهللا عليهم بثالثة أشياء }ان هوداً َأو نَصارىلَن يدخَُل الْجنَّةَ ِإالَّ من كَ{ :لما قالوا

بلَى من {:، ثم قال]سورة البقرة) ١١١([ }اتُواْ برهانَكُمقُْل ه{ : فقال، وأيضاً طالبهم بالدليل]سورة البقرة) ١١١([
يحكي  حينما وهي سبقت قاعدة في هذا النوعقد ، و ثالثة أشياء فهذه]سورة البقرة) ١١٢([ }َأسلَم وجهه ِللِّه

 عقبه ما يدل على ردها وبطالنها، وهذا منه، أقوال القائلين، فهو إما أن يسكت عنها، وإما أن يذكر القرآن

) ١١١([ }واْ برهانَكُماتُقُْل ه{، ]سورة البقرة) ١١١([ }ِتلْك َأماِنيهم{: أشار إلى بطالن هذه المقالة بثالثة أمورفهنا 

فهذه األمور التي تحكى في القرآن، إما أن يأتي  ،]سورة البقرة) ١١٢([} بلَى من َأسلَم وجهه ِللِّه{ ،]سورة البقرة
: قلنا مثاله والغالب أن ذلك يكون من قبيل اإلقرار له،فما سكت عنه وما يدل على بطالنها أو يسكت عنها، 

سيقُولُون ثَلَاثَةٌ راِبعهم كَلْبهم ويقُولُون خَمسةٌ ساِدسهم { :هف، لما ذكر األقوال الباطلةالكعدد أصحاب 
د فما أشار إلى ر ]سورة الكهف) ٢٢([ }كَلْبهم رجما ِبالْغَيِب ويقُولُون سبعةٌ وثَاِمنُهم كَلْبهم قُل ربي َأعلَم ِبِعدِتِهم

  .هذا القول وتوهينه

وِإذَا فَعلُواْ فَاِحشَةً قَالُواْ وجدنَا علَيها آباءنَا { :وقد يذكر شيئين مما يذكرونه فيرد أحدهما ويبقي اآلخر مثل
لَما الَ تَعلَى اللِّه مع شَاء َأتَقُولُونِبالْفَح رْأمالَ ي اللّه ا قُْل ِإننَا ِبهرَأم اللّهوفهو رد ]سورة األعراف) ٢٨([ }ون ،

 دعواهم أنهم وجدوا آباءهم كذلك يفعلون، ي هيتسكت عن الثانية الهم أن اهللا يأمر بالفحشاء وءعليهم ادعا
، وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد هللا واهللا أعلموهو إقرار بأن ذلك صحيح، 

  ..رب العالمين



 ١

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  )٤٦(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  . وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين

 ]سورة البقرة) ١١٢([ }ِه وهو محِسنبلَى من َأسلَم وجهه ِللّ{ :تعالى قال ثم" :-رحمه اهللا تعالى–قال المفسر 

فَإن حآجوك فَقُْل َأسلَمتُ وجِهي ِللِّه ومِن { :تعالى قال كما ،له شريك ال وحده هللا العمل أخلص من: أي
  .اآلية ]سورة آل عمران) ٢٠([ }اتَّبعِن

بلَى من {: جبير بن سعيد وقال ،هللا أخلص من: يقول }بلَى من َأسلَم وجهه ِللِّه{: والربيع العالية أبو وقال
لَم{ أخلص، }َأسههج{ دينه،: قال }وِسنحم وهللعمل فإن -صلى اهللا عليه وسلم- الرسول فيه تبعا: أي }و 

 كان فمتى ،للشريعة موافقاً صوابا يكون أن: واآلخر ،وحده هللا خالصا يكون أن: أحدهما :شرطين المتقبل

 عليه ليس عمال عمل من((: -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول قال ولهذا يتقبل؛ لم اًصواب يكن ولم اًلصخا

  ".]مسلم رواه[ )١())رد فهو أمرنا

  :بسم اهللا الرحمن الرحيم، الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد

من {:  نقل عن الربيع وأبي العالية، قال]سورة البقرة) ١١٢([ }وجهه بلَى من َأسلَم{: -تبارك وتعالى-فقوله 
لَمَأس ههجآلية إنما هو تفسير لها بمضمونها والمعنى الذي سيقت لتقريره أخلص هللا، وهذا التفسير ل:  أي}و

  .وهو اإلخالص

}لَمَأس نم ههجعز وجل-ان مخلصاً هللا  أسلم دينه، أي ك:أسلم وجهه معنىف دينه، : قال سعيد بن جبير}و- 

يعني كان  -عز وجل-قصده هللا  مأي من جهة القصد، أسلم }وجهه َأسلَم{: في عمله، ولهذا قال بعضهم
  .مقصده واحداً

 وإنما هذه العبارات -عز وجل- لم يذكر فيها صفة الوجه هللا  في تفسير هذه اآليةهذه العبارات التي يقولونها

 هذا المعنى، ويمكن أن تفسر باإلخالص  تدور حولتي تذكر في تفسير هذه اآليةوغير ها من العبارات ال

 أي كان مخلصاً هللا في توجهه وفي مقصده وعمله وهذا الذي قال به }َأسلَم وجهه ِللِّه{ ،وتوحيد القصد
  ؟ في التفسيرون، فهل يعد ذلك من قبيل التأويلكثير

فََأينَما { :-تبارك وتعالى-جهة والقصد، وسيأتي في قوله أتي بمعنى الِوال، ليس من قبيل التأويل؛ ألن الوجه ي
نها ليست من آيات الصفات أصالً، إ: ، قول من قال من السلف]سورة البقرة) ١١٥([ }تُولُّواْ فَثَم وجه اللِّه

 هذا الوجه، يعني هذه أنا أريد: فالمقصود أن هذا ليس من قبيل التأويل؛ ألن المقصود بالوجه الوجهة، تقول
من {: بن جريرقال اولهذا ، ن كان موحداً لمقصده وم في عمله أي كان مخلصاً}وجهه من َأسلَم{ـالوجهة، ف

لَمَأس ههجقال }و :ه، يعني بلى من أخلص طاعته هللا وعبادته كان من أسلم بدنه وخضع هللا بالطاعة جسد
تضمنت : -رحمه اهللا- فهذا هو المراد، وهي كما قال الحافظ ابن كثير -تبارك وتعالى-مخلصاً فيها هللا 
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 ٢

صلى اهللا عليه -، يعني متابع للنبي }وهو محِسن{من أخلص وجهه،  }وجهه من َأسلَم{شرطي قبول العمل، 
ذكر حيث  ]سورة الكهف) ٢([ }ِلحاِتاويبشِّر الْمْؤِمِنين الَِّذين يعملُون الص{ : الكهف سورة، وكما في أول-وسلم

اإليمان والعمل الصالح، والعمل الصالح ال يكون صالحاً إال إذا كان خالصاً صواباً، فهذه اآلية في أول سورة 
اإليمان واإلخالص، والمتابعة، وكذلك في آخر سورة : قبول العمل وهيلالكهف تضمنت ثالثة شروط 

فال ، ]سورة الكهف) ١١٠([} قَاء ربِه فَلْيعمْل عملًا صاِلحا ولَا يشِْرك ِبِعبادِة ربِه َأحدافَمن كَان يرجو ِل{ الكهف،
على إيمان صحيح، وال بد أن يكون صاحبه مخلصاً وال بد أن وبد أن يكون العمل على قاعدة صحيحة، 

   ابد القبر وصلى صالة موافقة لصالة النبي  ثالثة شروط، فلو جاء اليهودي أو ع فهذهيكون العمل صواباً،

ليس  ألنه ال تقبل؟ ألنه فقد الشرط األول  وهو مخلص فيها لربه، هل تقبل صالته؟-صلى اهللا عليه وسلم-
  .،  ]سورة الفرقان) ٢٣([} وقَِدمنَا ِإلَى ما عِملُوا ِمن عمٍل فَجعلْنَاه هباء منثُورا{ :، قال تعالىبمؤمن

 اًمتابع ذلك يكون حتى منهم، يتقبل ال فإنه -هللا فيه مخلصون أنهم فرض وإن- شابههم ومن الرهبان فعمل"
وقَِدمنَا { :تعالى اهللا قال وأمثالهم وفيهم ،كافة الناس وإلى إليهم المبعوث -صلى اهللا عليه وسلم- للرسول

والَِّذين كَفَروا َأعمالُهم { :تعالى وقال ،]سورة الفرقان) ٢٣([ }وراِإلَى ما عِملُوا ِمن عمٍل فَجعلْنَاه هباء منثُ
وجوه { :تعالى وقال ،]سورة النــور) ٣٩([ }كَسراٍب ِبِقيعٍة يحسبه الظَّمآن ماء حتَّى ِإذَا جاءه لَم يِجده شَيًئا

  .]سورة الغاشية) ٥-٢([ }تُسقَى ِمن عيٍن آِنيٍة* لَى نَارا حاِميةًتَص* عاِملَةٌ نَّاِصبةٌ* يومِئٍذ خَاِشعةٌ

 مردود أيضا فهو هللا القصد عامله يخلص لم ولكن الظاهرة الصورة في للشريعة موافقًا العمل كان إن وأما

ون اللّه وهو خَاِدعهم وِإذَا ِإن الْمنَاِفِقين يخَاِدع{ :تعالى قال كما المنافقينو المرائين حال وهذا ،فاعله على
 :ىتعال وقال ،]سورة النساء) ١٤٢([ }قَامواْ ِإلَى الصالَِة قَامواْ كُسالَى يرآُؤون النَّاس والَ يذْكُرون اللّه ِإالَّ قَِليالً

}لِّينصٌل لِّلْميفَو *وناهس لَاِتِهمن صع مه الَِّذين * الَِّذيناُؤونري مه *وناعالْم وننَعميسورة ) ٧-٤([ }و
 }فَمن كَان يرجو ِلقَاء ربِه فَلْيعمْل عملًا صاِلحا ولَا يشِْرك ِبِعبادِة ربِه َأحدا{ :تعالى قال ولهذا ]الماعون

سورة ) ١١٢([ }م وجهه ِللِّه وهو محِسنبلَى من َأسلَ{ :الكريمة اآلية هذه في وقال ]سورة الكهف) ١١٠([
  .]البقرة

 على تعالى لهم نضِم ]سورة البقرة) ١١٢([} فَلَه َأجره ِعند ربِه والَ خَوفٌ علَيِهم والَ هم يحزنُون{ :وقوله

 }والَ هم يحزنُون{ نهيستقبلو فيما معليه خوف الف المحذور من يخافونه مما وآمنهم األجور، تحصيل ذلك

 }والَ هم يحزنُون{ اآلخرة في: يعني معليه خوف الف: جبير بن سعيد قال كما يتركونه، مما مضى ما على

  ".للموت يحزنون ال: يعني

الغم من أمر مستقبل، والحزن هو الغم من أمر فائت، وقد يستعمل الحزن بمعنى الخوف، ويمكن الخوف هو 
) ٣٤([ }الْحمد ِللَِّه الَِّذي َأذْهب عنَّا الْحزن{ : دخلوها عن أهل الجنة حينما-تبارك وتعالى- قوله بهأن يفسر 

بلَى من َأسلَم { : قال هنا-عز وجل-أن اهللا  فالمقصود كن أن يكون ذلك بمعنى الخوف،م في]سورة فاطر
نه أعاد الضمير أيالحظ  ]سورة البقرة) ١١٢([} ند ربِه والَ خَوفٌ علَيِهموجهه ِللِّه وهو محِسن فَلَه َأجره ِع

 ضمير الجمع على المفرد، وهذا يتكرر في لى سبيل اإلفراد، فكيف ساغ إعادة ع كان قبلهبصيغة الجمع، وما

  ، وهذا مثال من أمثلته، فما الجواب عليه؟اًالقرآن كثير



 ٣

 تستعمل للواحد "من"إذا كانت موم وعمن صيغ الشرطية وأسماء الشرط  }لَممن َأس{ : في قوله"من"لفظة 
 وتجد في بعض المواضع يعاد الضمير إليها ،المعنىفأكثر فإن معناها الجمع، فلوحظ فيها في هذا الموضع 

 جاء به }محِسنوهو { :من أسلموا، وقال: ولم يقل }من َأسلَم{ :ا بعدهقالباإلفراد مراعاةً للفظها، ولهذا 

بلَى من { :، فقوله ومعناها الجمعفإن لفظها مفرد) من( مراعاة للفظ كل ذلكوهم محسنون، : مفرداً ولم يقل
لَمشمل الواحد والكثيري ]سورة البقرة) ١١٢([ }َأس.  

ارى لَيسِت الْيهود علَى شَيٍء وهم وقَالَِت الْيهود لَيسِت النَّصارى علَى شَيٍء وقَالَِت النَّص{ :تعالى وقوله"
الِْكتَاب تْلُونمحمدروى  كما، وتعاندهم وتعاديهم وتباغضهم تناقضهم تعالى به بين ]سورة البقرة) ١١٣([ }ي 

 رسول على النصارى من نجران أهل قدم لما: قال -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن عن إسحاق بنا

 رافع فقال -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول عند فتنازعوا يهود أحبار أتتهم -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا

  .وباإلنجيل بعيسى وكفر شيء، على أنتم ما :حريملة بن

، بالتوراة وكفر موسى نبوة وجحد ،شيء على أنتم ما: لليهود النصارى من نجران أهل من رجل وقال
وقَالَِت الْيهود لَيسِت النَّصارى علَى شَيٍء وقَالَِت النَّصارى لَيسِت الْيهود { :لهماقو من ذلك في اهللا فأنزل

الِْكتَاب تْلُوني مهٍء ولَى شَيسورة البقرة) ١١٣([ }ع[."  

ستعان  عابهم على هذا، وهذه اآلية ي-عز وجل-على كل حال هذه الرواية فيها ضعف، و المقصود أن اهللا 
) ١١١([ }وقَالُواْ لَن يدخَُل الْجنَّةَ ِإالَّ من كَان هوداً َأو نَصارى{ : تعالى تفسير اآلية السابقة، وهي قولهبها في

،  والنصارى يكفرون اليهود يكفرون النصارىاليهودللتقسيم كما سبق، ف) أو(أن   فهي تدل على]سورة البقرة
  .نها ناجيةإلطائفة األخرى  طائفة عن اتقولفال يمكن أن 

يسِت الْيهود علَى وقَالَِت الْيهود لَيسِت النَّصارى علَى شَيٍء وقَالَِت النَّصارى لَ{: -تبارك وتعالى-وقوله 
ه به، وهم ال شك أنهم على شيء، وهو بع أي أنهم ليسوا على شيء معتبر، ي]سورة البقرة) ١١٣([ }شَيٍء

نية أو الباطل، ولكن نفي الشيء في لغة العرب يأتي أحياناً لهذا المعنى وهو كثير ومعروف في النصرا
بمعنى أنه ليس على أمر يعتد به، فالن ما عنده شيء، يعني ما عنده ما فالن ليس على شيء : كالمهم، تقول

  .يعتد به، وهكذاويعتد به، ما عنده شيء يكترث به، 

 -صلى اهللا عليه وسلم-هؤالء يتلون الكتاب ويجدون فيه أن عيسى  فهذا عيب لهم }لِْكتَابوهم يتْلُون ا{: قوله

 نبي اهللا وأن -صلى اهللا عليه وسلم-نبي من عند اهللا حق، والنصارى يتلون في كتابهم أيضاً أن موسى 
لمقصود أن هذه  ومع ذلك يكابرون، فا منه به إال ما نسخ-عز وجل-التوراة هي الشرع الذي تعبدهم اهللا 

 هي نعي عليهم ومزيد ذم لهم أنهم لم يقولوا ذلك من جهل، وأنهم لم }وهم يتْلُون الِْكتَاب{: الجملة وهي قوله
 أن الذم المتوجه إلى هذهآلية اذه ه ، ويؤخذ منمطلعون على ما فيه يطلعوا على خالفه، وإنما قالوه وهم

 من قضايا العلم ثم يتكلم بخالف ذلك، أو يقع في  يطلع عليه غيره ويطلع على ما الاألمة ممن يشتغل بالعلم
تفرق والتناحر، وهم يتلون الكتاب  من أمور يختلف فيها مع الناس ويقع الأمور يدعوه إلى الوقوع فيها هواه

هم فال شك أن ذلك أعظم جرماً ممن وقع في مثل هذه ؤيرون دالئل الحق فيه واضحة، فتحركهم أهواو
جهالً منه؛ ألن ذلك لم يبلغه فيه سوى ما تكلم به واعتقده، فالذين يتلون الكتاب من طالب العلم األمور 



 ٤

غيرهم حينما يحيدون عنه، ويكونون متابعين ألهوائهم ويتكلمون بالهوى في الطعن من جرمهم أعظم 
هذا االختالف، أو أن فيه بغيرهم، وتخطئتهم وما أشبه ذلك، وهم يعلمون أن ذلك من الحق، أو أنه مما يسوغ 

هذا :  كما يحصل في التفرق بين األمة بسبب تنوع أعمال البر، فهذا يقول-عز وجل-من دين اهللا ذلك كله 
هذا ليس على شيء؛ ألن هذا يشتغل بإطعام الجوعى وكفالة األيتام، وهذا يشتغل : ليس على شيء، وهذا يقول

 ومن -عز وجل-لك من القضايا المعتبرة في دين اهللا بالعلم، وهذا يشتغل بالجهاد، وهذا يشتغل بغير ذ
  .ال يجوز لإلنسان أن يقع فيهفاألعمال الصالحة، فهذا يشبه هذا، 

 اهللا أخذ ما فيها التوراة وعندهم بعيسى اليهود يكفر: أي به، كفر من تصديق كتابه في يتلو كالً إن: قال"

 من جاء وما موسى، بتصديق عيسى به جاء ما اإلنجيل وفي بعيسى، بالتصديق موسى لسان على عليهم

  .صاحبه يد في بما يكفر وكل اهللا، عند من التوراة

 والنصارى اليهود جهل بهذا يبين ]سورة البقرة) ١١٣([ }كَذَِلك قَاَل الَِّذين الَ يعلَمون ِمثَْل قَوِلِهم{ :تعالى وقوله

  .شارةواإل اإليماء باب من وهذا القول، من تقابلوا فيما

كَذَِلك قَاَل الَِّذين الَ {: وقتادة أنس بن الربيع فقال }الَِّذين الَ يعلَمون{: تعالى بقوله عنى نم في اختلف وقد
ونلَمعوقيلهم اليهود قول مثل النصارى وقالت :قاال }ي.  

 وقبل والنصارى هودالي قبل كانت أمم: قال يعلمون؟ ال الذين هؤالء من: لعطاء قلت: جريج ابن وقال

  .واإلنجيل التوراة

 على -صلى اهللا عليه وسلم- محمد ليس: قالوا العرب،: فهم }كَذَِلك قَاَل الَِّذين الَ يعلَمون{: السدي وقال

 هذه من اًواحد يعين قاطع دليل ثم وليس للجميع، تصلح عامة أنها جرير بن جعفر أبو واختار، شيء

  ".أعلم واهللا أولى، لجميعا على فالحمل األقوال،

  جهل اليهود والنصارى فيما تقابلوا من القول،هذا بين ب}كَذَِلك قَاَل الَِّذين الَ يعلَمون ِمثَْل قَوِلِهم{ :قوله تعالى

ليس : هؤالء ليسوا على شيء، وأن هؤالء قالوا: وهذا من باب اإليماء واإلشارة، بمعنى أن هؤالء حينما قالوا
إن الذين ال يعلمون هنا هم :  إذا قلنا}كَذَِلك قَاَل الَِّذين الَ يعلَمون ِمثَْل قَوِلِهم{: على شيء، ثم قالهؤالء 

ألن هذا إنما يفعله من ال يعلم، ؛ الوصف إلى اليهود والنصارى  نسبة هذا أيضاًالعرب مثالً فإن هذا يعني
  . ينفعهاًمسواء كان ال يعلم أصالً، أو كان ال يعلم عل

 ما يريده األصوليون؛ ألنه جمع فيها هنا بين  العبارة هنا ال يريد بها بدقة،من باب التنبيه واإلشارة :فقوله
 اإليماء والتنبيه، هذا نوع، وهي أن يقرن الحكم داللةفداللة التنبيه وبين داللة اإلشارة وهما نوعان متغايران، 

  .ند العقالءبوصف لو لم يكن علةً له لكان ذلك عيباً ع

بـسبب   إنما كان   هذا الفعل الصادر    يكون يمكن أن مثالً،  ، ف أن يخرج هذا على أنه من داللة التنبيه        فهنا يمكن 
 أو أنه لم ينتفع بما علم فكأنه لم يعلم، فيكون ذلـك مـن قبيـل     إما الجهل ألن اإلنسان لم يبلغهالجهل بنوعيه، 
وقَالَـِت  { : على الداللة المعروفة عند األصوليين فيكـون قولـه         بهذا االعتبار يمكن أن يخرج    وداللة التنبيه،   

ودهى } {الْيارقَالَِت النَّص{ :قوله ثم   }و    ونلَمعالَ ي قَاَل الَِّذين ماء إلـى أن  فيه تنبيه وإي ]سورة البقرة) ١١٣([ }كَذَِلك
قلـة   الـذي هـو    بهذا الوصفمن قلة العلم وأن من صدر منه مثل ذلك فهو متصفهذا الذي صدر إنما هو    



 ٥

هنـا فـي   وأما المقصود باإلشارة  ]سورة البقرة) ١١٣([ }كَذَِلك قَاَل الَِّذين الَ يعلَمون ِمثَْل قَوِلِهم      { عدمه، أو   العلم
 معنى أعم مما يقصده األصوليون أو مما يقصده المفـسرون بمـا يـسمى بالتفـسير      فهو -واهللا أعلم -كالمه  

:  فنقـول ، يقصد هذا، لكن من باب التنبيه واإلشارة أي أنه يشير كما نستعمل في كالمنا عادة        ال  فهو اإلشاري،

كَذَِلك قَاَل الَِّذين الَ يعلَمون ِمثَْل      {: هذه اآلية فيها إشارة إلى أن الذين صدر منهم ذلك أنهم ال يعلمون؛ ألنه قال              
ِلِهمارة عند األصوليين فهي معروفةوأما داللة اإلش، ]سورة البقرة) ١١٣([ }قَو  

  وهــي إشــارة اللفــظ لمــا   
  

  لم يكـن القـصد لـه قـد علمـا            
  

وكُلُـواْ  { :-تبـارك وتعـالى  -مثل قوله  للمتكلم حينما تكلم بهذا الكالم      أي إشارته إلى معنى لم يكن مقصوداً      
ُأِحلَّ لَكُـم  { :لما ذكر ]سورة البقرة) ١٨٧([ }ِرَألسوِد ِمن الْفَجواشْربواْ حتَّى يتَبين لَكُم الْخَيطُ اَألبيض ِمن الْخَيِط ا     

    آِئكُمفَثُ ِإلَى ِنساِم الريلَةَ الصيحل له أن يجامع إلى آخـر جـزء مـن           فمعنى ذلك أنه     ]سورة البقرة ) ١٨٧([ }لَي
، فاآلية ما جاءت لتقريـر أن       ربعد طلوع الفج  ما  ال شك أن الجنابة ستبقى إلى       الليل، فمتى يبقى وقت الغسل؟      
يمكن أن يناقش هذا الكـالم      على كل حال    و، لكن هذا من قبيل داللة اإلشارة،        الصوم يصح مع وجود الجنابة    

  .لكن ال أحب الجدلحافظ ابن كثير الذي قاله ال

  .المين أعلم، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد هللا رب العواهللا



 ١

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  )٤٧(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  . وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين

 يوم الِْقيامِة ِفيما كَانُواْ ِفيِه فَاللّه يحكُم بينَهم{ : في تفسير قوله تعالى-رحمه اهللا تعالى- قال المفسر
خْتَِلفُونال الذي العدل بقضائه بينهم ويفصل المعاد يوم بينهم يجمع تعالى نهإ: أي" ]سورة البقرة) ١١٣([} ي 

  .ذرة مثقال يظلم وال فيه يجور

وا والصاِبِئين والنَّصارى والْمجوس ِإن الَِّذين آمنُوا والَِّذين هاد{ :الحج سورة في تعالى كقولهاآلية  وهذا
ٍء شَِهيدلَى كُلِّ شَيع اللَّه ِة ِإنامالِْقي موي منَهيفِْصُل بي اللَّه كُوا ِإنَأشْر الَِّذينقال وكما ،]جـسورة الح) ١٧([ }و 

  .]سورة سبأ) ٢٦([ }ا ِبالْحقِّ وهو الْفَتَّاح الْعِليمقُْل يجمع بينَنَا ربنَا ثُم يفْتَح بينَنَ{ :تعالى

ومن َأظْلَم ِممن منَع مساِجد اللِّه َأن يذْكَر ِفيها اسمه وسعى ِفي خَراِبها ُأولَِئك ما كَان لَهم َأن يدخُلُوها ِإالَّ {
  .]سورة البقرة)  ١١٤([ }هم ِفي اآلِخرِة عذَاب عِظيمخَآِئِفين لهم ِفي الدنْيا ِخزي ولَ

 هم مشركو قريش كما رواه ابن جرير عن ابن زيد خرابها في وسعوا اهللا مساجد منعوا الذين من المراد
 المشركون هؤالء: قال }ِبهاومن َأظْلَم ِممن منَع مساِجد اللِّه َأن يذْكَر ِفيها اسمه وسعى ِفي خَرا{ :في قوله

 بذي هديه نحر حتى مكة يدخلوا أن وبين الحديبية يوم -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول بين حالوا الذين

. يصده فال وأخيه أبيه قاتل يلقى الرجل كان وقد البيت هذا عن يصد أحد كان ما: لهم وقال وهادنهم، طُوى

  ".باق وفينا بدر يوم آباءنا قتل من علينا يدخل ال: فقالوا

  : والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد، الحمد هللا،بسم اهللا الرحمن الرحيم

 االستفهام هنا بمعنى اإلنكار، وهو }ومن َأظْلَم ِممن منَع مساِجد اللِّه َأن يذْكَر ِفيها اسمه{:  تعالىفقوله
  .منع مساجد اهللامن  بمعنى ال أحد أظلم م،مضمن معنى النفي

ال أحد أظلم ممن افترى  المعنى ]سورة األنعام) ٢١([ }ومن َأظْلَم ِممِن افْتَرى علَى اللِّه كَِذبا{: وفي قوله تعالى
  .]سورة األنعام) ١٥٧([ } ِممن كَذَّب ِبآياِت اللِّهفَمن َأظْلَم{ :-تبارك وتعالى-قوله مثل ذلك على اهللا كذباً، و

ال أحد أظلم ممن فعل : تقولها كل آية من أنفي تشترك هذه اآليات : وجه الجمع بين هذه اآليات أن يقالو
افترى على اهللا ها تكون مختصة بباب معين، ففي باب االفتراء ال أحد أظلم ممن  كالً من أن علىهذا الفعل،

 أن يذكر فيها اسمه، وهكذا كل واحدة ال أحد أظلم ممن منع مساجد اهللاكذباً، وفي المنع من دخول المساجد 
  . لكيفية الجمع بين هذه اآلياتمختصة بالباب الذي ذكرت فيه، هذا جواب

إذا  ف، وال تمنع من التساويلزيادةن القاعدة في هذا هي أن أفعل التفضيل تمنع من اإ: والجواب الثاني أن يقال
 أصل  أنيأفاق غيره في هذا، اس، فالمقصود أنه عمرو أكرم الن: الناس، ثم بعد مدة قلت زيد أكرم: قلت

زيد أكرم : أفعل التفضيل في اثنين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على اآلخر، زيد أكرم من عمرو، فإذا قلت
ال أحد : هذا ال ينفي أن يكون أحد من الناس يماثله في الكرم، ويساويه، لكن ال يزيد عليه، فإذا قلتفالناس، 
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 ولكن ال يمنع ذلك من وجود من يساويه، فيكون بهذا يفوقه أحد من الناس،ذا الفعل فإنه ال أظلم ممن فعل ه
ومن أظلم، ال أحد أظلم ممن منع مساجد اهللا، وال أحد أظلم ممن افترى على اهللا كذباً، وال أحد أظلم االعتبار، 

مى في الظلم لكن ال يزيد أحدهم  بلغوا الغاية العظ إذ فكلهم متساوون-تبارك وتعالى-من كذب بآيات اهللا م
  .على اآلخر

ال أحد أظلم ممن منع أي  ]سورة البقرة) ١١٤([ }ومن َأظْلَم ِممن منَع مساِجد اللِّه َأن يذْكَر ِفيها اسمهٌ{ :قوله
تبارك -بنا  بأنه وقع في أعظم الظلم، ولم يحدد  رمساجد اهللا، هذه اآلية عامة تصف من وقع منه هذا الفعل

 -صلى اهللا عليه وسلم-يصدق ذلك على المشركين حينما منعوا رسول اهللا طائفة دون طائفة ف فيها -وتعالى

ر ويصدق على كل من وقع منه هذا الفعل، ومن هؤالء الذين وقع منهم ذلك النصارى حينما أعانوا بختنص
هم بعد أن قتل فيهم قتالً ذريعاً ءد وكبراأخذ أشراف اليهوورحل عنه   وحتى بعد أنعلى خراب بيت المقدس

  . والصالة فيه-عز وجل- هؤالء النصارى يمنعون اليهود من دخول المسجد، وال يمكنونهم من ذكر اهللا يبق

، منها ما يتحدث عن اليهود ذه اآليات في بني إسرائيل عموماًى أن ه ير-رحمه اهللا-وابن جرير الطبري 
صارى، فيرى أن هذه اآلية في النصارى وليست في مشركي العرب، خاصة، ومنها ما يتحدث عن الن
  ]سورة البقرة) ١١٤([ }وسعى ِفي خَراِبها{:  في نفس اآلية-تبارك وتعالى-والقرينة التي يحتج بها هي قوله 

  فهم، بل على عكس ذلككعبة ولم يسعوا في خراب عمرانهاإن العرب من المشركين لم يخربوا ال: وقال

 ويطعمونهم، إلى غير ذلك مما عرف عنهم من القيام اججيكسونها ويطيبونها، ويسقون الحوا يعمرونها وكان
  .على الوظائف في الحج

الخراب الحسي فيشمل الخراب الحسي والخراب المعنوي،  }وسعى ِفي خَراِبها{: الخراب في قوله تعالىو
بمنع   الخراب المعنوي بنيانه، وكذلك تقادم عهده منها وانهد أو الحيلولة دون تجديد مابهدم بنيانها وتعطيلها

بتعطيل وظيفة المسجد، كل ذلك من السعي في خرابها، فهو وبمنع الصالة، و فيها، -عز وجل-ذكر اهللا 
 يدخل فيها النصارى، ويدخل فيها أيضاً أهل الشرك، إذ نيشمل هذا وهذا، وبالتالي فإن هذه اآلية عامة ومم

 -وجلعز -يعمروها حقيقة وإنما عمروا بنيانها مع أن العمارة األهم واألعظم هي عمارتها بذكر اهللا هم لم إن

ِإنَّما يعمر { : وكما قال،]سورة النــور) ٣٦([ }ِفي بيوٍت َأِذن اللَّه َأن تُرفَع ويذْكَر ِفيها اسمه{ :كما قال سبحانه
ما كَان { :وقال تعالى ،]سورة التوبة) ١٨([ }م الصالَةَ وآتَى الزكَاةَاللِّه والْيوِم اآلِخِر وَأقَامساِجد اللِّه من آمن ِب

ية في أهل اآل، وهذه ]سورة التوبة) ١٧([ }َأنفُِسِهم ِبالْكُفِْرِللْمشِْرِكين َأن يعمرواْ مساِجد اهللا شَاِهِدين علَى 
  .اإلشراك

وهذه الرواية المذكورة في قصة المشركين هي عن ابن زيد  ، اآلية عامة ويدخل فيها النصارىنالمقصود أ
  .وابن زيد لم يدرك شيئاً من ذلك، فهي من قبيل المرسل، والمرسل نوع من الضعيف

د في األصل هي المساج ]سورة البقرة) ١١٤([ }ومن َأظْلَم ِممن منَع مساِجد اللِّه{ :-تبارك وتعالى-وقوله 
  . مساجد، فأماكن الصالة يقال لهاموضع السجود

ويمكن أن  -هذا احتمال-ون بدالً من المساجد  يمكن أن يك]سورة البقرة) ١١٤([ }َأن يذْكَر ِفيها اسمه{: وقوله
  . اسمها فيه منع مساجد اهللا كراهية أن يذكر أييكون مفعوالً له،



 ٣

ن التقدير ومن أظلم ممن منع مساجد اهللا من أن يذكر فيها اسمه، هذا إ :-علمواهللا أ-وأوضح من هذا أن يقال 
  . واهللا أعلم لهذه اآلية واهللا تعالى أعلم، وقيل غير هذا على كل حال،أوضح هذه التقديرات، ولعله هو المتبادر

 للحج ويأتيها ذكرهب يعمرها من قطعوا إذ: قال ]سورة البقرة) ١١٤([ }وسعى ِفي خَراِبها{: قوله وفي"

  .والعمرة

صلى اهللا عليه - النبي منعوا اًقُريش أن -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن عن حاتم أبي ابنروى و
ومن َأظْلَم ِممن منَع مساِجد اللِّه َأن يذْكَر ِفيها { :اهللا فأنزل الحرام المسجد في الكعبة عند الصالة -وسلم
همسورة البقرة)١١٤([ }اس [."  

سعوا حال هذه الرواية ال تخلو من ضعف، وال شك أن المشركين على كل ، وعلى هذا يكون الخراب معنوي
  . المشهورةالحديبيةكان ذلك في وقعة في خرابها حينما منعوا المسلمين من دخول المسجد الحرام، و

وِإذْ قُلْنَا { : ابتداء من قولهفي بني إسرائيل  كلهأن السياقهو كما ذكرنا ف -رحمه اهللا-وأما كالم ابن جرير 
مواْ آلددجالَِئكَِة اسفهو يرى أن اآليات غير خارجة عن  تذكير لبني إسرائيلها كلها أن و]سورة البقرة) ٣٤([ }ِللْم

د على حينما منعوا اليهو فهذه اآلية في النصارىوعليه الحديث عن بني إسرائيل بطائفتيهم اليهود والنصارى، 
  .]سورة البقرة) ١١٤([ }وسعى ِفي خَراِبها{:  تعالىهو يحتج بالسياق ويحتج بقولهف -رحمه اهللا– قوله

صلى - الرسول أخرجوا الذين المشركين ذم في شرع والنصارى اليهود حق في الذماهللا تعالى  وجه لما"
 بأصنامهم عليها واستحوذوا لحرام،ا المسجد في الصالة من ومنعوهم مكة من وأصحابه -اهللا عليه وسلم

وما لَهم َأالَّ يعذِّبهم اللّه وهم يصدون عِن الْمسِجِد الْحراِم وما كَانُواْ { :تعالى قال كما وشركهم، وأندادهم
ما كَان { :تعالى وقال ،]سورة األنفال) ٣٤([ }نَأوِلياءه ِإن َأوِليآُؤه ِإالَّ الْمتَّقُون ولَِكن َأكْثَرهم الَ يعلَمو

ونخَاِلد مِفي النَّاِر هو مالُهمِبطَتْ َأعح لَِئكِبالْكُفِْر ُأو لَى َأنفُِسِهمع اهللا شَاِهِدين اِجدسواْ مرمعَأن ي شِْرِكينِللْم *

 والْيوِم اآلِخِر وَأقَام الصالَةَ وآتَى الزكَاةَ ولَم يخْشَ ِإالَّ اللّه فَعسى ُأولَِئك ِإنَّما يعمر مساِجد اللِّه من آمن ِباللِّه
تَِدينهالْم كُونُواْ ِمناِم { :تعالى وقال ]سورة التوبة) ١٨-١٧([ }َأن يرِجِد الْحسِن الْمع وكُمدصوا وكَفَر الَِّذين مه

م يدالْهم ونْهكُم مفَتُِصيب مَأن تَطَُؤوه موهلَمتَع ْؤِمنَاتٌ لَّماء مِنسو ْؤِمنُوناٌل ملَا ِرجلَوو ِحلَّهلُغَ مبكُوفًا َأن يع
 نَا الَِّذينذَّبلُوا لَعيتَز شَاء لَون يِتِه ممحِفي ر ِخَل اللَّهدِر ِعلٍْم ِليةٌ ِبغَيرعاما َأِليمذَابع موا ِمنْهسورة ) ٢٥([ }كَفَر

ِإنَّما يعمر مساِجد اللِّه من آمن ِباللِّه والْيوِم اآلِخِر وَأقَام الصالَةَ وآتَى الزكَاةَ ولَم يخْشَ { :ىتعال فقال ،]الفتح
من أعظم لها خراب فأي عنها، اًمصدود منها اًمطرود كذلك هو من كان فإذا ]سورة التوبة) ١٨([ }ِإالَّ اللّه 

 شرعه وإقامة فيها اهللا بذكر عمارتها إنما فقط، صورتها وإقامة زخرفتها عمارتها من المراد وليس ذلك؟

  ".والشرك الدنس عن ورفعها فيها،

ة المساجد إذا كان ال ينكر أن عمارة المساجد تكون باألمرين، العمارة الحسية، والعمارة المعنوية، وإال ما فائد
  .؟ال يدخلها داخل

 ال أي الطلب، معناه خبر هذا ]سورة البقرة) ١١٤([ }ُأولَِئك ما كَان لَهم َأن يدخُلُوها ِإالَّ خَآِئِفين{ :تعالى وقوله"
صلى - اهللا رسوُل فتح لما ولهذا ،والجزية الهدنة تحت إال دخولها من -عليهم مقَدرتُ إذا- هؤالء تُمكِّنوا
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 العام بعد يحجن ال أال((: منى برحاب ينادى أن تسع سنة في القابل العام من أمر مكة -اهللا عليه وسلم

  ".)١())مدته إلى فأجله أجل له كان ومن عريان، بالبيت يطوفن وال مشرك

  .عهد فعهده إلى مدتهمن كان له يعني 

    المشركين، بمعنى أن هؤالء  من  هي في المانعين}خُلُوها ِإالَّ خَآِئِفينُأولَِئك ما كَان لَهم َأن يد{: هذه اآلية

 ليس لهم وال يحق بحال من األحوال أن يهيمنوا على المساجد، وأن يمنعوا الناس من -أعني أهل اإلشراك-
 عمارتها  فيها، بل على العكس، ليس الشأن أن يتحكموا هم في المساجد ويعطلوا-عز وجل-إقامة ذكر اهللا 

إال في حال الخوف وإنما الشأن أن القضية تكون منعكسة، فالواحد من هؤالء ال يتمكن من دخول المسجد 
 ويتسلط عليها، ويسيطر فيسعى في خرابها، ويمنع من شاء، أن يكون متمكناً يمنع الناس منهاوالترقب، ال 

  هيهم ليسوا بأهل في دخولها إال في حال واحدةويفعل ما شاء، ليس لهم أن يبلغوا هذا المبلغ، وإنما الشأن أن

المسجد هو  فأن الواحد منهم يدخل وهو في غاية الترقب والخوف والحذر؛ ألنه قد دخل في عرين األسد،
هو الذي تعقد فيه األلوية، وتقام فيه الخطب، وينهل فيه من ميراث النبوة، وهو موضع القيادة، وعرين األسد، 

نابض في المجتمع اإلسالمي أو في الحي اإلسالمي، أو في المدينة اإلسالمية، فال يتجرأ فهو بمنزلة القلب ال
أن يدخل هذه المساجد  ]سورة التوبة) ٢٨([ }ِإنَّما الْمشِْركُون نَجس{ : كما قال تعالىالواحد من هؤالء األنجاس

ه المنزلة واألهمية والمكانة عند فيقذرها بدخوله، وإنما يدخل وهو في وجل وخوف أنه دخل في مكان له هذ
 وفد نصارى -صلى اهللا عليه وسلم-أو الهدنة أو الجزية كما أدخل النبي المسلمين، فيدخل في حال العهد 

نجران إلى المسجد للتفاوض معهم ودعوتهم لإلسالم حتى دعاهم إلى المباهلة، وكذلك ربط ثمامة بن أثال في 
 يربط في سارية من سواري المسجد هل يكون متحكماً فيه ويكون المسجد، وكان مشركاً، فما ظنك بمن

  ه؟مهيمناً ومسيطراً علي

ي هذه الحالة، ال أنهم يفرضون فحق أهل اإلشراك، وقدرهم ومنزلتهم، ال يدخلونها إال الجواب ال، فهذا هو 
كما هو الحال في اليهود  ]سورة البقرة) ١١٤([ }ُأولَِئك ما كَان لَهم َأن يدخُلُوها ِإالَّ خَآِئِفين{ ،سيطرتهم عليه

تارة يمنعون صالة الجمعة فيه، وتارة يمنعون ، فهم الذين يتصرفون ويتحكمون في المسجد األقصىفاليوم، 
صالة التراويح، وتارة يقفون دون الناس في الصالة المكتوبة؛ لئال يدخلوا فيه، وتارة يدخلونه فينجسونه 

  .ويقذرونه بدخولهم هذا

إلى المسجد فليست محل البحث هنا، لكن الراجح أنه يجوز للمشركين أن يدخلوا وأما مسألة دخول المشرك 
ُأولَِئك ما كَان لَهم َأن يدخُلُوها ِإالَّ {: -عز وجل-المساجد حتى المسجد النبوي، لكن هذا الدخول كما قال اهللا 

ن يدخل إلصالح شيء في المسجد، وال بأس أن يكون بعض العمال ، فال بأس أ]سورة البقرة) ١١٤([ }خَآِئِفين
 ربط ثمامة بن أثال -صلى اهللا عليه وسلم-العامل أجير، والنبي  فممن بنى المسجد من المشركين، ال إشكال

قْربواْ ِإنَّما الْمشِْركُون نَجس فَالَ ي{  إال المسجد الحرام،،دخل وفد نصارى نجران في المسجدأفي المسجد، و
امرالْح ِجدساً وليس فقط بناء المسجد والمقصود به أرض الحرم جميع]سورة التوبة) ٢٨([ }الْم.  
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وهي  ]سورة البقرة) ١١٤([ }ُأولَِئك ما كَان لَهم َأن يدخُلُوها ِإالَّ خَآِئِفين{ خبر من حيث الصيغة ه اآليةفهذ
 من دخولها إال في هذه الحال، فمن األحوال التي ينبغي أن يمنعوا هم الطلب، بمعنى ال تمكنومتضمنة لمعنى

 مساجد لها ، حيث توجدعراةوهم   يتسكعون، حيث في مشارق األرض ومغاربها الذي يقعمنها هذا التسكع
 كما هو مشاهد في المسجد األموي وغير المسجد ي السواح يتفرجون عليهايأت في قلوب المسلمين منزلة

 المعالم السياحية فيأتونها مع نسائهم في غاية غربها إذ تعتبر هذه المساجد منشرق األرض واألموي في 
بأحذيتهم، فكل واحد يدخل وهو مع كلبته يتفرجون ويتسكعون في يدخلون العري والتبرج ومعهم الكاميرات و

 شك أن الطلب في اآلية ، وال خبر بمعنى الطلباآلية ف؛أرجاء المسجد، فليس لهم ذلك، وينبغي أن يمنعوا منه

؛  دخلها أحد من المشركينكان  ماالمقصود بالطلب األمر القدريلو كان أمر شرعي وليس قدري؛ إذ 
  . أمر شرعي ألهل اإليمان أن ال يمكنوا أهل اإلشراك إال في هذه الحالفالمقصود أنه

هو إذ  هذا خبر وهو بمعنى األمر، ]ل عمرانسورة آ) ٩٧([ }ومن دخَلَه كَان آِمنًا{ :-تبارك وتعالى-في قوله و
هل ذلك أيضاً واقع من  فهو أمر شرعي أيضاً، لكن  وعدم االعتداء عليه،أمر بتأمين من دخل المسجد الحرام

  جهة القدر؟

خَطَّفُ النَّاس َأولَم يروا َأنَّا جعلْنَا حرما آِمنًا ويتَ{ : قال-عز وجل- بدليل أن اهللا نعم؛: بعض أهل العلم يقول
ِلِهموح واهللا أعلم، وصلى اهللا على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد ]سورة العنكبوت) ٦٧([ }ِمن ،

  ..هللا رب العالمين
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  )٤٨(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  . وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين

) ١١٤([ }َأن يدخُلُوها ِإالَّ خَآِئِفينُأولَِئك ما كَان لَهم { :في تفسير قوله تعالى - تعالىرحمه اهللا–قال المفسر 

يا َأيها الَِّذين آمنُواْ ِإنَّما الْمشِْركُون نَجس فَالَ { :تعالى بقوله وعمالً تصديقاً كانإنما  وهذا": قال ]سورة البقرة
 أنه للمسلمين اهللا من بشارة هذا إن: وقيل ]سورة التوبة) ٢٨([ }يقْربواْ الْمسِجد الْحرام بعد عاِمِهم هذَا

 الحرام المسجد يدخل ال حتى لهم المشركين يذل وأنه المساجد سائر وعلى الحرام المسجد على سيظْهرهم

  .يسلم لم إن يقتل أو فيعاقب يؤخذ أن يخاف خائفاً إال منهم أحد

صلى - اهللا رسول وأوصى حرام،ال المسجد دخول من المشركين منع من تقدم كما الوعد هذا اهللا أنجز وقد
  .والمنة الحمد وهللا منها، والنصارى اليهود جلىي وأن دينان، العرب بجزيرة يبقى ال أن -اهللا عليه وسلم

 بشيراً كافة الناس إلى رسوله فيها اهللا بعث التي البقعة وتطهير الحرام المسجد أكناف تشريفل إال ذاك وما

 فكما ،العمل جنس من الجزاء ألن الدنيا؛ في لهم الخزي هو وهذا -عليه وسالمه اهللا صلوات- ونذيراً

ولَهم ِفي اآلِخرِة عذَاب { نهاع أجلوا مكة من أجلوهم وكما عنه، صدوا الحرام المسجد عن المؤمنين صدوا
ِظيمغير ءودعا ،حوله األصنام نصب من وامتهنوه البيت حرمة من انتهكوا ما على ]سورة البقرة) ١١٤([ }ع 

  .ورسوله اهللا يكرهها التي أفاعيلهم من ذلك وغير ا،يرع به والطواف عنده اهللا

       أرطاة بن بسر عن أحمد اإلمامروى  كما اآلخرة وعذاب الدنيا خزي من باالستعاذة الحديث ورد وقد

 في عاقبتنا سنأح اللهم((: يدعو -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول كان: قال -رضي اهللا تعالى عنه-

  ".حسن حديث وهذا )١())اآلخرة وعذاب الدنيا خزي من وأجرنا كلها، األمور

  : والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد،بسم اهللا الرحمن الرحيم، الحمد هللا

 : فقولهفخالصة ما يقال في هذه اآلية، هو أن من أهل العلم من يرى أنها بصيغة الخبر، الذي بمعنى األمر،

}ا ِإالَّ خَآِئِفينخُلُوهدَأن ي ملَه ا كَانم لَِئكومعناها الطلب، أي ال تمكنوهم من دخولها إال  الصيغة خبرية}ُأو 
  .في مثل هذه الحال

دخلوا فيه وعلى كل حال معنى هذا الخبر أن هؤالء الكفار ليسوا بأهل أن يتحكموا وأن يتولوا شأن المسجد، في
وا، وإنما الشأن أن هؤالء ليسوا بأوليائه إنما أولياؤه المتقون، ومن ثم فإن حق ءمن شاوا ويمنعوا ءمن شا

والسيطرة والتحكم ون على هذه المساجد بالدخول فضالً عن العبث ئهؤالء هو اإلبعاد واإلذالل، وأنهم ال يجتر
ُأولَِئك ما كَان لَهم َأن { :وله فقوالمعنى الثاني أن ذلك من قبيل البشارة،، المعنى األولفي شئونها، فهذا هو 
ا ِإالَّ خَآِئِفينخُلُوهدبمعنى الخبر لكنه خبر عن  بهذا االعتبارتكون اآليةإخبار عن أمر مستقبل سيقع، ف فيه }ي 

   . واهللا تعالى أعلم،أمر مستقبل، فعلى كل حال المعنى األول أقرب
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وهو أولى من القول  فإن ذلك ال يبعد، لبشارةمضمن معنى ان ذلك الخبر الذي بمعنى الطلب إ :لو قال قائلو
بأنه خبر محض عن أمر غيبي فهو في حقيقته بشارة ألهل اإليمان بما سيحصل لهم من التمكين والغلبة، وقد 

  .تحقق ذلك

 تبين حق هؤالء الكفار الذي ينبغي أن يكون، وهو أنهم في مرتبة دون هذا -واهللا تعالى أعلم- لكن اآلية 
  .الذي ارتقوا إليه من التسلط على المساجد والقيام عليها بصد الناس عن المسجد الحرام

 هذا في المشركين وكذلك في ]سورة الفتح) ٢٥([ }هم الَِّذين كَفَروا وصدوكُم عِن الْمسِجِد الْحراِم{ :قال تعالى
دخلت النصرانية إلى وثنية حينما ُأ: ن تقولأ في النصرانية، وإن شئت النصارى حينما دخلت دولة الرومان

 من تسلط الرومان على لنصرانية محمالً بوثنيته فأفسدها وحصل ما حصلالرومان وذلك باعتناق قسطنطين ا
فأعانه  المقدس وخراب المسجد األقصى  لبيتبعد ذلك من اجتياح بختنصر وما وقع ،همقتلمن واليهود 

  .الرومان على ذلك

 واهللا- وهذا ]سورة البقرة) ١١٥([ }مشِْرقُ والْمغِْرب فََأينَما تُولُّواْ فَثَم وجه اللِّه ِإن اللّه واِسع عِليموِللِّه الْ{"

 من أخرجوا الذين -مرضي اهللا تعالى عنه- وأصحابه -صلى اهللا عليه وسلم- للرسول تسلية فيه -أعلم

  ".ومصالهم مسجدهم وفارقوا مكة

ر أن اآلية السابقة في والتي قبلها باعتبا يتحدث عن المناسبة بين هذه اآليةهنا  -رحمه اهللا-كثير ابن 
نعوا أن المشركين م: أي، ]سورة البقرة) ١١٤([ }ومن َأظْلَم ِممن منَع مساِجد اللِّه{ : وهي قولهالمشركين

دوا عن المسجد الحرام بأن أهل اإليمان لما ص -جلعز و-اهللا ثم سلى : فيقولالمسلمين من المسجد الحرام، 
  .هللا المشرق والمغرب وذلك لتخفيف أثر هذا المنع والصد في نفوسهم

 -رحمه اهللا-كابن جرير  ن اآلية السابقة في النصارىإ سابقة للمشركين، لكن من قالالآلية هذا باعتبار أن اف

ظلم من النصارى الذين منعوا مساجد اهللا أن يذكر فيها  يعني ومن أ؟ي قبلهاتكيف يربط بين هذه اآلية وال
اسمه، إلى آخره، وهللا المشرق والمغرب فأينما تولوا وجوهكم فاذكروه، وال يمنعكم تخريب بيت المقدس من 

ن محل، فعلى هذا تكون هذه اآلية  ال يختص بمحل دو-عز وجل-أن تذكروا اهللا حيث كنتم فإن ذكر اهللا 
المسجد األقصى، وإعانة بختنصر على ذلك صارى على قول ابن جرير من إخراب عقب ما حصل من الن

 سبباً مانعاً من - الصد وإخراب المسجد األقصىأي- ال يكن ذلك:  قال-عز وجل-اهللا أن ومنع اليهود منه، 

سورة ) ١١٥([ }جه اللِّهفََأينَما تُولُّواْ فَثَم و{  يعبد في كل مكان-عز وجل- فإن اهللا ،القيام بوظائف العبودية

  . هذا إذا ربطنا بين اآلية وبين التي قبلها]البقرة

 في فعل العبادة في محل دون ولكن إذا نظرنا إلى أسباب نزول اآلية الثانية فهي في التوجه واالستقبال وليس
  . شاء اهللامع اختالف الروايات وتنوعها في سبب نزول اآلية كما سأشير إليه بعد قليل إنمحل، وهذا 

 -عز وجل-بتعطيل ذكر اهللا  في المساجد وإخراب المساجد -عز وجل-فاآلية األولى في المنع من التعبد هللا 

 أن هللا المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه اهللا،  وذلكواآلية الثانية في التوجه، أو إخراب عمارتها، ،فيها
نازلة في سبب، وتلك تتحدث عن موضوع آخر، وال نحتاج هذه آية : نقول ففيمكن أن ال نربط بين اآليتين



 ٣

يظهر وجه ذلك إال بنوع من  لكن قد ال ومع أن القرآن في غاية التناسقإلى التكلف في الربط بين اآليات، 
  . قد نقول هذا،التكلف

ن  يربط بين هذه القضية، وبين فعل النصارى على أساس أ فهو-رحمه اهللا-ابن جرير كومن حاول الربط 
تكون هذه اآلية تسلية لليهود على هذا ، فإذا سلمنا بأن اآلية األولى في النصارى  في النصارىةالسابقاآلية 

   سياق الرد عليهم وبيان مخازيهم؟هل قصد القرآن تسلية اليهود وهو فيلكن االعتبار، 

 لكتاب إلى المشركين،نها في المشركين فيكون السياق قد خرج عن الحديث عن اليهود وأهل اإ: وإذا قلنا

  .وتكون تسلية للمسلمين

 تعرض للمساجد التي هي محال التعبد فتوعد من قام بتعطيلها، وصد الناس -عز وجل-فعلى كل حال اهللا 
 في األساس وهي -عز وجل-عنها وعمل على خرابها، ولما تحدث عن المساجد التي هي محل التعبد هللا 

ا كان الناس فيها يتوجهون في صالتهم إلى القبلة، تحدث عن قضية  ولم-عز وجل-أفضل البقاع عند اهللا 
القبلة، فنحن إذا عمدنا إلى مثل هذا الربط دون الغوص في الكالم على بعض التفصيالت من حيث الذين 

فاً بالطريقة التي عنتهم اآلية بتحديدهم على سبيل التخصيص، فإن ذلك قد يظهر وجهه وال يكون ذلك متكل
  .فاًذكرتها آن

 قدم فلما، يديه بين والكعبة المقدس بيت إلى بمكة يصلي -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول كان وقد"

 ولهذا ،بعد الكعبة إلى اهللا صرفه ثم ،اًشهر عشر سبعة أو اًشهر عشر ستة المقدس بيت إلى وجه المدينة

  ".]سورة البقرة) ١١٥([ }لُّواْ فَثَم وجه اللِّهوِللِّه الْمشِْرقُ والْمغِْرب فََأينَما تُو{: تعالى يقول

وِللِّه الْمشِْرقُ والْمغِْرب فََأينَما {: على كل حال في قوله، وعلى هذا االعتبار تكون اآلية نازلة في تحويل القبلة
  . أين للمكان}تُولُّواْ فَثَم وجه اللِّه

بمعنى هنالك وجه } وجه اللِّه فَثَم{:  فهنالك وجه اهللا، أي يعني حيثما تتوجهوا} اللِّهفَثَم وجه فََأينَما تُولُّواْ{
  .اهللا

في التوجه بظاهر هذا الختم لآلية في غاية المناسبة؛ ألنه فتح لهم ووسع لهم  }ِإن اللّه واِسع عِليم{: وقوله
  .]سورة البقرة) ١١٥([ } عِليمِإن اللّه واِسع{: اآلية، فناسب أن يعقبه بقوله

  معناه أن ذلك يتعلق بمسألة تحويل القبلة، وهو أحدً, فعلى كل حال الذي ذكره الحافظ ابن كثير هنا أوال

وذلك أن المسلمين لما توجهوا إلى بيت المقدس ثم حولت القبلة إلى  ؛أسباب النزول الواردة في هذه اآلية
هذا يزعم أنه على :  تكلم المشركون، وقالواقصىإلى المسجد األ  يتوجهون قبُلكانوالما والكعبة تكلم اليهود، 

 وأرجفوا بالمسلمين، ت المقدس إلى الكعبة تكلم اليهودويتوجه إلى غير قبلته، فلما حولت من بيدين إبراهيم، 
عز - وهم السفهاء الذين عناهم اهللا ]بقرةسورة ال) ١٤٢([ }ما والَّهم عن ِقبلَِتِهم الَِّتي كَانُواْ علَيها{: وقالوا
فتكلم  ]سورة البقرة) ١٤٢([ }سيقُوُل السفَهاء ِمن النَّاِس ما والَّهم عن ِقبلَِتِهم الَِّتي كَانُواْ علَيها{ : بقوله-وجل

سورة ) ١١٥([ } تُولُّواْ فَثَم وجه اللِّهوِللِّه الْمشِْرقُ والْمغِْرب فََأينَما{: -عز وجل-اليهود في ذلك فأنزل اهللا 

 وعلى هذا االعتبار تكون داللة اآلية إنما هي في الرد على اليهود المعترضين على تحويل القبلة، ]البقرة
وبالتالي ال يفهم من هذا بحال من  -تبارك وتعالى-بمعنى أن اهللا حيث وجهكم توجهتم فالجهات كلها هللا 
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 كانت الوجهة إلى  بل هو مطالب حينمالى أي الجهات شاء ويصلي،يتوجه إ بحيث ان مخيراألحوال أن اإلنس
 وال تصح صالته إذا كان عالماً عامداً إال بهذا، ثم لما وجهت إلى ت المقدس أن يصلي إلى بيت المقدسبي
عجز عن أن ب  األمر الالزم الذي ال تصح الصالة إال به إال من عذر المقدس صار ذلك من الحرامبيتال

التوجه لخفاء القبلة أو المحبوس المربوط بحيث ال يستطيع أن يتوجه أو المريض في بعض حاالته، أو نحو 
  .هذا من األعذار ففي مثل هذا يكون ذلك عذراً واستثناء لهؤالء

فمن ، خرُأ ي فستجد معان-وقد صح كثير منها-لكن إذا نظرنا إلى األسباب األخرى الواردة في نزول اآلية 
 وهو متوجه -صلى اهللا عليه وسلم- أنه رأى النبي -رضي اهللا تعالى عنه- عن ابن عمر  مثالً ما ثبتذلك

) ١١٥([ }فََأينَما تُولُّواْ فَثَم وجه{: وفي هذا نزلت:  وابن عمر يقول يصلي على راحلتهمن مكة إلى المدينة

  .ريحةهذه الرواية ثابتة ولكنها غير صف؛ ]سورة البقرة

ي هذا، وفي  فتكون اآلية نزلت في هذا، وف-ألنها محتملة- ولو فرضنا أن هذه الرواية هي سبب نزول أيضاً
عناها؛ ألن الشارع أذن  أراد أن ذلك مما يدخل في م-رضي اهللا عنه-ن ابن عمر إ : وفي هذا، أو يقال،هذا

، فهذا صحيح لكنه غير  على األرجححلةأن يتنفل على راحلته حيث توجهت به وحتى على غير الراللمسافر 
  .صريح

صلوا في ليلة مظلمة ولم يعرفوا  حيث وجاء أيضاً في بعض أسباب النزول أن ذلك كان بسبب خفاء القبلة
القبلة، فاجتهدوا فصلى كل رجل بحسب اجتهاده على حياله، ثم وضعوا أحجاراً أو شيئاً يعرفون به الجهة 

صلى اهللا عليه - فلما أصبحوا رأوا أنهم صلوا إلى غير القبلة فأخبروا النبي التي استقبلها كل واحد منهم،
  .فيكون ذلك أيضاً فيمن خفيت عليه القبلة )٢( حديث عامر بن ربيعةكما في فنزلت اآلية، -وسلم

فعلى كل حال إذا  ومنها غير الصريح، ومنها الضعيف، منها الصريح  منها الصحيح،ووردت أسباب أخرى
 لما أمروا  يتوجهوننبعد الروايات الضعيفة، مثل أنهم سألوا إلى أينن نجمع في أسباب النزول فإننا أردنا أ

 على كل حالو فهذا ال يصح، ]سورة البقرة) ١١٥([ }وِللِّه الْمشِْرقُ والْمغِْرب{ :-عز وجل-بالصالة، فأنزل اهللا 

 -صلى اهللا عليه وسلم-نه رأى النبي إ:  فيهنبعد غير الصريح كحديث ابن عمر الذي قالونبقي الصحيح 

فيبقى معنى أن  ]سورة البقرة) ١١٥([ }وِللِّه الْمشِْرقُ والْمغِْرب{: وفي هذا نزلت: ، قال)٣(يصلي على راحلته
وهي أيضاً فيمن خفيت  وتطمين للمسلمين وتسلية، هذه اآلية رد على اليهود في اعتراضهم على تحويل القبلة

في حال العذر أو الرخصة، مثل المسافر يصلي  بلة، ويدخل في معناها أيضاً التوجه إلى غير القبلةعليه الق
تطوعاً اختياراً إلى غير القبلة فهو مرخص له، وكذلك أيضاً من صلى إلى غير القبلة جهالً منه أو اضطراراً 

وِللِّه الْمشِْرقُ والْمغِْرب { :-تبارك وتعالى-مثل المريض أو المحبوس، فكل هؤالء داخلون في عموم قوله 
أن يتوجه إلى غير ويبقى األصل وهو أن اإلنسان ال يجوز له  ]سورة البقرة) ١١٥([} ولُّواْ فَثَم وجه اللِّهفََأينَما تُ

 ، إال فيما ذكر من األعذار]سورة البقرة) ١٤٤([ }وحيثُ ما كُنتُم فَولُّواْ وجِوهكُم شَطْره{ :؛ لقولهالمسجد الحرام
  . فإنه يصلي ووجهه هاهنا وهاهنا الشأن في صالة الخوف في حال المسايفة واالشتباك في الحربوكما هو
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 :، أين المراد فأينما كنتمإ: يقولف، }وحيثُ ما كُنتُم{ : في قوله"حيث"بعض أهل العلم أيضاً ينظر إلى لفظة 

 الْمشِْرقُ والْمغِْرب وِللِّه {الكعبة، فثم وجه اهللا،  وهيهللامتم فيه فثم قبلة افي أي مكان سكنتم من األرض وأق
ليست في ف في معنى الرخصةفاآلية ليست على هذا المعنى و ]سورة البقرة) ١١٥([} فََأينَما تُولُّواْ فَثَم وجه اللِّه

في أي مكان من األرض أقمتم :  لهميقول يعلمهم وهوالتوجه إلى غير القبلة، وليست في تحويل القبلة، وإنما 
؛  اآلية به بمجرده هكذا فهو بعيد وهذا المعنى إذا فسرت، وهي الكعبة-تبارك وتعالى-فتوجهوا إلى قبلة اهللا 

 أسباب النزول الواضحة الصحيحة التي تبين المراد باآلية بياناً واضحاً ال يبقى معه  أعرضنا عن سنكونألننا
  . واهللا تعالى أعلمد هذه الروايات،ال يحتاج إلى مثل هذا مع وجوالي وبالتغبش 

هذه أسباب نزول نزلت اآلية فيها جميعاً واهللا أعلم، فهي رد على : اآلية  خالصةوعلى كل حال يقال في
طوعاً، وهكذا أيضاً في من خفيت عليه القبلة، وهكذا في صالة المسافر ت  في الوقت هياليهود وفي نفس

  . ومن لم يتمكن من استقبال القبلة، فهؤالء جميعاً معذورونيض والمحبوسالمر

 يعني تتوجهوا بدعائكم إلى أي جهة فثم ]سورة البقرة) ١١٥([ }فََأينَما تُولُّواْ{ أي هذه في الدعاء: وبعضهم يقول
  .وجه اهللا

ا هو الصالة، التي يطالب الناس وعلى كل حال الحديث عن القبلة ال يختص بالدعاء، وأول ما يتبادر فيه إنم
ابن  فحملوا اآلية عليه، وفيها باستقبال القبلة، لكن هؤالء كأنهم نظروا إلى أن الدعاء ال يشترط فيه استقبال

فإنه لم يرد دليل في تخصيص بعض :  يحمل اآلية على جميع هذه المعاني، يقول-رحمه اهللا-جرير الطبري 
   وكلها داخل فيه، وبهذا االعتبار ال إشكال فالدعاء ال يشترط فيه استقبال، دون بعض، فاآلية تحتملها جميعاً

في مكان مظلم، أو حتى كان وصالة التطوع ال يشترط فيها استقبال، ومن خفيت عليه الصالة في السفر أو 
جد أو ينظر إلى المسا  ال أن يتساهل في البحث عن جهة القبلة أو السؤالفي الحضر إذا كان معذوراً،

  . يعيد الصالة يجب عليه أننحو هذا فهذا مفرطالمجاورة أو 

  .أن استقبال القبلة غير واجبة فيها لكن ذلك ال يفهم منه بحال  هذه المعاني داخلكلعلى كل حال و

  ".القبلة القرآن من نسخ ما أول كان: قال -ما عنهرضي اهللا- عباس ابن عن طلحة أبي بن علي وقال"

، لكن  كما يقول بعضهم،حكام العمليةاألاألمور و أنه أول ما نسخ من باعتباررآن القبلة أول ما نسخ من الق
 العقائد ال يدخلها ؟ فمن المعلوم أنسخ غير القضايا العملية أصالًنتهل إذ هذا القيد يحتاج إلى نظر وتأمل؛ 
  ذلكلهذا يصيرملية، ف القضايا الع فإن ذلك يكون تكذيباً لها، إنما النسخ في؛النسخ، واألخبار ال يدخلها النسخ

  .، واهللا أعلمبالصفة الكاشفة التي ال تفيد قيداً ما يكون  أشبهالقيد

 بيت يستقبل أن اهللا أمره اليهود أهلُها وكان المدينة إلى هاجر لما -صلى اهللا عليه وسلم- رسول أن وذلك"

 اهللا رسول وكان ،شهراً عشر بضعة -لمصلى اهللا عليه وس- اهللا رسول فاستقبلها ،اليهود ففرحت المقدس

قَد { :اهللا فأنزل السماء، إلى وينظر يدعو كانو -عليه السالم- إبراهيم قبلة يحب -صلى اهللا عليه وسلم-
  ]سورة البقرة) ١٤٤([ }فَولُّواْ وجِوهكُم شَطْره{ :قوله إلى ]سورة البقرة) ١٤٤([ }نَرى تَقَلُّب وجِهك ِفي السماء

قُل { :اهللا فأنزل ،]سورة البقرة) ١٤٢([ }ما والَّهم عن ِقبلَِتِهم الَِّتي كَانُواْ علَيها{ :وقالوا اليهود ذلك من فارتاب
غِْربالْمشِْرقُ واللِّه{ :وقال ]سورة البقرة) ١٤٢([ }لِّلِّه الْم هجو لُّواْ فَثَما تُونَمةسورة البقر) ١١٥([ }فََأي[.  



 ٦

 أينما اهللا قبلة: قال }فََأينَما تُولُّواْ فَثَم وجه اللِّه{: -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن عن عكرمة وقال

  ".الكعبة تستقبلونها قبلة فلكم كنتم حيثما }فََأينَما تُولُّواْ فَثَم وجه اللِّه{: مجاهد وقال، اًغرب أو اًشرق توجهت

بمعنى حيثما، وال شك أن  }فََأينَما{: قولهعلى المعنى الذي ذكرته في اآلخر، وهو أن بناء كالم مجاهد هذا 
رض فعندكم القبلة تتوجهون إليها، أي مكان وجدتم على وجه األ: قال أينما بمعنى حيثما، لكن ما المراد بها؟

  . آنفاً كذا، وهذا ذكرتهوعلى هذا فاآلية ال تكون مختصة بمن خفيت عليه القبلة أو نزلت في كذا أو

 نزلت هذه بل: آخرون وقال: جرير ابن قال، بل أنزل اهللا هذه اآلية قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة: قيل"
 إذناً من اهللا أن يصلي المتطوع حيث توجه من شرق أو -صلى اهللا عليه وسلم-اآلية على رسول اهللا 

  .لخوفغرب في مسيره في سفره وفي حال المسايفة وشدة ا

    أنه كان يصلي حيث توجهت به راحلته، ويذكر أن رسول اهللا -رضي اهللا تعالى عنهما-فعن ابن عمر 

  ".]سورة البقرة) ١١٥([ }فََأينَما تُولُّواْ فَثَم وجه اللِّه{:  كان يفعل ذلك ويتأول هذه اآلية-صلى اهللا عليه وسلم-

 إذا كانف؛ ألن التأويل يأتي بمعنى التفسير، ويأتي بحسب المقام، ها معناه العمل بمعنى يتأول في هذا الموضع

 -صلى اهللا عليه وسلم-كان النبي : " وفي حديث عائشةذلك من قبيل األمر فتأويله العمل بالمأمور واالمتثال،

  يعني،)٤( يتأول القرآن)) اللهم اغفر ليك ربنا وبحمدمسبحانك الله((: في ركوعه وسجوده يكثر أن يقول

  .أي يمتثل األمر ]سورة النصر) ٣([ }فَسبح ِبحمِد ربك واستَغِْفره ِإنَّه كَان تَوابا{ : قوله تعالىيتأول

ل الرؤيا، فتارة يقصد به يكون بوقوع المخبر، وإذا كان ذلك من قبيتأويله فوإذا كان ذلك من قبيل الخبر 
لك، وتارة تفسير الرؤيا التي رآها المهذا في ، ]سورة يوسف) ٣٦([ }ْئنَا ِبتَْأِويِلِهنَب{ : تعالىالتفسير كما في قوله

هذَا تَْأِويُل رْؤياي ِمن قَبُل قَد جعلَها ربي { :-عليه السالم–كما قال يوسف  ووقوعها، يكون بتحقق هذه الرؤيا
ِإنِّي { : التي قال عنهاأنها كانت تأويل رؤياهصل افالح  لما سجد له أخوته وأبواه،]سورة يوسف) ١٠٠([ }حقا

رالْقَمو سالشَّما وكَبكَو شَرع دتُ َأحَأير اِجِدينِلي س متُهَأيفي قولفالمقصود بالتأويل  ]سورة يوسف) ٤([ }ر 

يعني يحقق " ]سورة البقرة) ١١٥([ }اللِّهفََأينَما تُولُّواْ فَثَم وجه {: كان يفعل ذلك ويتأول هذه اآلية": ابن عمر
  .عمل باآلية وييمتثلو

 عمر ابن حديث من الصحيحين في وأصله ،مردويه وابن حاتم أبي وابن والنسائي والترمذي مسلم ورواه"

  ".اآلية ذكر غير من -مرضي اهللا تعالى عنه- ربيعة بن وعامر

 الضعف، لكنه مع  وإسناده فيه بعضين مع ذكر اآليةعة في غير الصحيحأيضاً جاء من حديث عامر بن ربي
  .يكون من قبيل الحسن، واهللا أعلموجود هذه الشواهد 

 صالة عن سئل إذا كان أنه -مارضي اهللا تعالى عنه- عمر ابن عن نافع حديث من البخاري صحيح وفي"

 القبلة مستقبلي وركباناً مهمأقدا على قياماً رجاالً صلوا ذلك من أشد خوف كان فإن: قال ثم ،وصفها الخوف

صلى اهللا - النبي عن إال ذلك ذكر -رضي اهللا تعالى عنهما- عمر ابن أرى وال: نافع قال، مستقبليها وغير
  ".-عليه وسلم
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صالة وهذه أصالً قضية توقيفية ال يمكن البن عمر أن يخترع من عنده طريقة في صالة الخوف، بمعنى أن 
 ولكنه  صالة الخوف بين لهم ذلك عملياًت متعددة، فابن عمر كان إذا سئل عنلها صفا كما هو معلوم الخوف

ال يقال ؛ ألنه فله حكم الرفع لكن ذلك مبناه على التوقيف، ومن ثم -صلى اهللا عليه وسلم-لم يضفه إلى النبي 
  .من جهة الرأي

  ".ير القبلةونحوهما فصلى لغنزلت فيمن اشتبهت عليه القبلة ألجل الظلمة والسحاب : وقيل"

: ف يقولكما في حديث عامر بن ربيعة، لكن في بعض الروايات السابقة التي نقلها عن جماعة من السلهذا 

 حيثما: مجاهد وقال، اهللا قبلة ]سورة البقرة) ١١٥([ }فََأينَما تُولُّواْ فَثَم وجه اللِّه{ :وقال عكرمة عن ابن عباس

 غير ذلك من الروايات التي جاءت في هذا المعنى مما لم يورده الحافظ ابن إلى ،تستقبلونها قبلة فلكم كنتم

أي فهنالك قبلة اهللا، ففسروا وجه اهللا بمعنى القبلة،  }فَثَم وجه اللِّه{:  حيث فسروا بها قوله-رحمه اهللا-كثير 
م يعدوها ولم هم لف الجهة، وعلى هذا االعتبار تكون اآلية ليست من آيات الصفات أصالً،: وبعضهم يقول

الوجه بمعنى الجهة، : إنهم قد أولوها مثالً، وإنما قالوا:  حتى يقول قائل أصالًنها من آيات الصفاتإ: يقولوا
أنا أريد هذا الوجه، يعني هذه الوجهة، وهذا معروف في كالم : ، تقولذي هو الصفة المعروفةوليس الوجه ال

نظرت إلى وجهك المقصود به الصفة، وإذا : مراد وتحدده، فإذا قلتالعرب والسياق والقرائن تبين المعنى ال
أريد هذا الوجه فالقرائن تحدد المراد، هل تريد الصفة أو : كرت اإلرادة مثالً أو السفر أو نحو هذا، تقولذ

  .اتريد الشخص أو تريد الجهة التي تريد أن تتوجه إليها وتسافر إليها، وتذهب إلى ناحيته

 إنها :السلف ومن تبعهم من أهل السنة يرون أن هذه اآلية من آيات الصفات، فالذين قالوا من بعض أهل العلم
 حملوها فهم على ما يليق بجالله وعظمته، -عز وجل-فيها إثبات صفة الوجه هللا : من آيات الصفات قالوا

 ال يقال لمن لم يكن لكن ذلك:  وهم ال ينكرون أن الوجه يطلق ويراد به الذات أيضاً، قالواعلى ظاهرها،

  .تصفاً، فجعلوها دالة على إثبات صفة الوجهم

هب إلى هذا جماعة من فعدوا هذا منها، وممن ذ صفة الوجه من الكتاب والسنة كثيرة،  علىواألدلة التي تدل
 وهذه تكلم على هذه اآليةمنهم عثمان بن سعيد الدارمي في رده على بشر المريسي، رد عليه وأهل العلم 

  .ضية في رده على هؤالء المعتزلةالق

وممن حملها على هذا المعنى أيضاً أنها من آيات الصفات كبير المفسرين ابن جرير الطبري، وكذلك الحافظ 
ابن القيم وأطال في تقرير هذا المعنى في كتاب الصواعق، وهذه من المواضع القليلة التي خالف فيها شيخه 

في ثالثة مواضع فيما - ن موضع اإلسالم أيضاً أطال الكالم في أكثر مشيخ اإلسالم ابن تيمية حيث إن شيخ
 تحدث فيه عن هذه اآلية أنها ليست من آيات الصفات أصالً، وبالتالي ال -وقفت عليه على األقل من الفتاوى

  نفيهم لصفة الوجه، أو في دعوى أن السلف في يستطيع أن يتمسك بها أهل الكالم وأهل التأويل والتحريف 

 في  فهيالكالم عليهاومن أراد االطالع على هذه المسألة و وقعوا في شيء من التأويل، -مرضي اهللا عنه-
حيث  -مرضي اهللا تعالى عنه- من الفتاوى وعزا ذلك إلى جمهور السلف  والثالث والسادسالمجلد الثاني

ناظرة المعروفة معهم معت له الولهذا لما وقإن جمهور السلف ال يرون أنها من آيات الصفات أصالً، : قال
وقع فيها حينما استعانوا بالصفي الهندي في المجلس اآلخر، فالحاصل أنه معروف ما في الواسطية وأمهلهم و
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ي بعده لما تحداهم أن يأتوا بمثال واحد أن السلف أولوا شيئاً من الصفات كان مما أورده عليه في المجلس الذ
فََأينَما تُولُّواْ فَثَم وجه { :ال وقع فيه التأويل عند السلف فقال له شيخ اإلسالمنه وقف على مثإ: فقال له أحدهم

ن  ثم بي،نهم أولوهاإ:  حتى يقالهذه أصالً ليست من آيات الصفات: نعم، قال: ، قال]سورة البقرة) ١١٥([ ؟}اللِّه
  .-م وأرضاهم عنهرضي اهللا تعالى-إلى الجمهور من السلف المراد بها، فهو يعزوا هذا 

على كل حال الخالف عند أهل السنة في مثل هذه اآلية ليس خالفاً في قضية اعتقادية إطالقاً وإنما غاية ما 
في تفسير اآلية نه أخطأ إ : يقال عن أحد الفريقينفي األمر أنه اختالف في المعنى والتفسير فقط، وغاية ما

ألنهم يثبتون صفة  وهذا نفى وهذا أثبت؛ َلهذا أو: يقالبحيث  له عالقة باالعتقاد ليسكأي خطأ في التفسير 
في آية مر مقرون به، ولكنهم اختلفوا  فهم مثبتون هذا األالكثيرة األخرى في الكتاب والسنةالوجه من األدلة 

  مامثلوهذا التفسير فقط، ، فهذا اختالف في ؟مع إثبات صفة الوجه ي تدل عليه أو ال تتعلق به أصالًهل ه

 عن بعض جاء ]سورة القلم) ٤٢([ } ويدعون ِإلَى السجوِديوم يكْشَفُ عن ساٍق{ :يقال أيضاً في اآلية األخرى

هور في كالم العرب ابن عباس وجماعة بأن الساق بمعنى الكرب، وهذا معنى معروف ومشالسلف ومنهم 
ي ذن هذه من آيات الصفات والمقصود بها الساق الإ :أهل السنة من قال ، ومن واآلية تحتملهوال إشكال فيه

 فجاء به مضافاً إلى الضمير العائد على )٥())فيكشف عن ساقه((هو الصفة، واستدلوا عليه بالحديث اآلخر، 
، فأهل السنة مثبتون لهذه الصفة مقرون بها، لكن غاية ما وهنا ال يمكن أن يفسر بالكرب -عز وجل-اهللا 

فهو هذا الخالف سائغ وال إشكال فيه، ، وتتحدث عن هذه الصفة أو تتحدث عن معنى آخرهل اآلية  هوهنالك 
صفاً بهذه الصفة أصالً، ال اهللا ليس مت: في الذي يقولإذا كنت تثبت الصفة، لكن المشكلة خالف في المعنى 

بت ذلك ابتداء، فهذا هو ال يث و وال الساق وال غير ذلك، فيؤولها بالتأويالت البعيدة والمحامل المتكلفةالوجه
  . ويؤول عليه جميع النصوصنه من جعل قاعدة وأصالً يسير عليه وأعظم م،االنحراف وال شك أنه انحراف

 ربما  وجماعة، حتى بعض األكابرالذين وقعوا في التأويل المذموم منهم من وقع في مفردات، مثل الشوكاني

 فالمقصود )٦())فإن اهللا خلق آدم على صورته(( :ديثابن خزيمة في كالمه على حكوقع في شيء من هذا، 
أن هذه المفردات إذا وقع فيها اإلنسان دون أن يضع قاعدة يجري عليها فإن هذا يكون من الخطأ الذي ال 

    يغفر لهذه األمة خطأها، وإذا كان اإلنسان غير متبع للهوى فإن اهللا -عز وجل-يكاد يسلم منه أحد، واهللا 

: يقول مثالًف وهو بين أجر وأجرين، لكن الخطر األشد هو أن يجعل قاعدة فاسدة، اوز عنه يتج-عز وجل-

األخذ بظواهر الكتاب : كل آية توهم في ذهنه المعوج التشبيه أو التمثيل فإنها مصروفة عن ظاهرها، ويقول
  .والسنة أصل من أصول الكفر

 في مثال أو مثالين أو ثالثة أو عشرة، دون أن هذا ال يقارن بمن أخطأوفهذا الكالم غاية في االنحراف، 
وال نلقي الكالم نفرق بين هذا وبين هذا، ال بد أن يضع أصالً بدعياً يجري عليه النصوص ويحاكمها إليه، ف

                                                
ص  / ٦ج  ()٧٠٠١( ]سورة القيامة) ٢٣-٢٢([ }ِإلَى ربها نَاِظرةٌ* وجوه يومِئٍذ نَّاِضرةٌ { : باب قول اهللا تعالى    -أخرجه البخاري في كتاب التوحيد       - 5
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نجد مثاالً أو مثالين أو ثالثة ألحد من أهل العلم وقع في شيء من التأويل فنجعله بحيث جزافاً على عواهنه 
  .فرق بين هذا وبين هذا، واهللا أعلمهناك ي جعل أصالً منحرفاً يحاكم إليه النصوص، بمنزلة ذلك الذ

: قال -رضي اهللا تعالى عنه- هريرة أبي عن اآلية هذه تفسير في مردويه بن بكر أبو الحافظ أورد وقد"

 وأهل الشام هلوأ المدينة ألهل قبلَة والمغرب المشرق بين ما((: -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول قال

  ")٧())قبلة والمغرب المشرق بين ما((: بلفظ ماجه وابن الترمذي أخرجه وقد هاهنا مناسبة وله ))العراق

 يستطيع الذا يفيد فائدة وهي أن البعيد ه ))قبلَة والمغرب المشرق بين ما((: -عليه الصالة والسالم–قوله 
 ال يتعمد  أن ال يضر بشرطاليسيروبالتالي فإن الميل ى عين الكعبة إل يجزم مائة بالمائة أنه بتوجهه أن

 وهو عدم التوجه مائة  مثل هذا الخطأميقع منه  في وسط الحرم الذين يصلونحتىذلك لاإلنسان الميل، و
  !؟و آالف الكيلو متراتأ ألف كيلو متر بالذين يبعدون فيكف  إلى عين الكعبةبالمائة

هل : متجهاً إلى القبلة فجاءك من يقول لكقفت ت مسافر مثالً ووفالمقصود أنك إذا صليت في الطريق وأن
     النبي حتى وإن وقع شيء من الميل فإنه ال يضر؛ ألن  :فقل له؟  أنك متوجه إلى عين الكعبةأنت متيقن

  .فالميالن اليسير ال يضر )٨())ما بين المشرق والمغرب قبلة((:  يقول-صلى اهللا عليه وسلم-

الصالة فإلى حد ما   فيه ميالنما ووجدغيره مكان العمل أو المدرسة أو  في مصلىوإذا كان السجاد
ؤدي ت بحيث  قضية ومشكلةيسير فال حاجة أن تجعل تلك فيها ميالن  مامسجد أن قبلة  لووكذلك ،صحيحة

 ما بين المشرق(( :هذا الحديث العمل واالستفادة من  بل ال بد من يتحاشون الصالة فيهإلى أن الناس

  . واهللا المستعانأمكن التحري في هذا وضبط التوجه في الصالة فهذا هو المطلوب لكن إذا ))والمغرب قبلة

والجود  بالكفاية كلهم خلقه يسع ]سورة البقرة) ١١٥([} ِإن اللّه واِسع عِليم{ :قوله عنيمو: جرير ابن قال"
 علمه، عن يعزب وال شيء، منها عنه يغيب ما الهم،بأعم عليم: يعني فإنه} عِليم{: قوله وأما ،واإلفضال

  ".عليم بجميعها هو بل

 فََأينَما تُولُّواْ فَثَم{: قوله سبحانه مع اسبتنر السعة يكِْذ :]سورة البقرة) ١١٥([} ِإن اللّه واِسع عِليم{ :قوله

وجيههم من بيت المقدس إلى ناسبة من جهة أن توالعلم أيضاً هنا في غاية الم، ]سورة البقرة) ١١٥([ }وجه اللِّه
 فهو ط بكل شيء المحي-سبحانه وتعالى- ومن الكعبة إلى بيت المقدس أوالً، كل ذلك مبني على علمه الكعبة

وأن ذلك لن يدوم، وسيحولون منه إلى غيرهعالم ذلك ابتداء .  

 -عز وجل-اهللا ف ]سورة البقرة) ١٤٤([ }ِفي السماءقَد نَرى تَقَلُّب وجِهك { :-تبارك وتعالى-وكذلك مع قوله 

، ما قالوا وما سيقولون  وعليم بكالم هؤالء-صلى اهللا عليه وسلم-بحاله، وما كان يتطلع إليه النبي وعليم به 
  . ال يخفى عليه من أمرهم خافية القبلة، فهو عليم بما يصلح خلقهمن جراء تحويل

"}و قَالُواْ اتَّخَذَ اللّهوقَاِنتُون ِض كُلٌّ لَّهاَألراِت واوما ِفي السم ل لَّهب انَهحبا سِض * لَداَألراِت واومالس ِديعب
كُونكُن فَي قُوُل لَها يراً فَِإنَّمى َأمِإذَا قَضتليها والتي الكريمة اآلية هذه اشتملت ]سورة البقرة) ١١٧-١١٦([ }و 
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 جعل ممن العرب مشركي ومن اليهود من أشبههم من وكذا -اهللا لعائن عليهم- نصارىال على الرد على

  ".اهللا بنات المالئكة

المالئكة : بن اهللا، والمشركون قالواابن اهللا، واليهود قالوا عزير ا أن النصارى قالوا المسيح باعتباريعني هذا 
عز - حينما تذكر نسبة الولد إلى اهللا كان نهذه الطوائف الثالث وقعت في هذه الورطة وإ بنات اهللا، فكل

المتبادر إلى ذلك طائفة من هذه الطوائف اشتهرت به وهم النصارى؛ ألن ذلك غلب عليهم، أما ف -وجل
 :واطائفة من اليهود ال كل اليهود، وكذلك أيضاً الذين قال ن عزيراً ابن اهللا إنما هيإ :اليهود فإن الذين قالوا

  .وقعوا في مثل هذا  وإنما هم طائفة من العرب ليسوا كل العرب أهل اإلشراكالمالئكة بنات اهللا،

هي رد على الطوائف الثالث، وعلى  على كالم ابن كثير -اهللا لعائن عليهم- النصارى على الرد على :قوله
صارى، الن اآلية أيضاً رد على  فهو يرى أن هذه-رحمه اهللا-ما ذهب إليه كبير المفسرين ابن جرير الطبري 

هي في النصارى، حينما أعانوا :  قال]سورة البقرة) ١١٤([ }ومن َأظْلَم ِممن منَع مساِجد اللِّه{ ألنه ذكرهم أوالً،
أن  بنعوا منه الذين م-آنذاكأي - لى المؤمنينسثم  اليهود من الصالة فيه، على إخراب بيت المقدس ومنعوا

 ]سورة البقرة) ١١٦([ }وقَالُواْ اتَّخَذَ اللّه ولَدا{ : قالثمعبدوه،  سبحانه ويإليهتوجهوا انوا أن يحيثما كشرع لهم 

 : عاطفة على قوله فيها  الواو}وقَالُواْ{هو يرى أن هذه اآلية ف -على كالم ابن جرير الطبري-أي النصارى 

 ِممن منَع مساِجد اللِّه َأن يذْكَر ِفيها اسمه ومن َأظْلَم{ : عند قوله]سورة البقرة) ١١٤([ }وسعى ِفي خَراِبها{
سورة ) ١١٦([ }وقَالُواْ اتَّخَذَ اللّه ولَدا{:  مخازيهم فقال ثم ذكر بعض]سورة البقرة) ١١٤([ }وسعى ِفي خَراِبها

  .]البقرة

 في جميعهم اهللا فأكذب اهللا بنات المالئكة جعل ممن العرب مشركي ومن اليهود من أشبههم من وكذا"

 ذلك عن وتنزه وتقدس تعالى: أي ]سورة البقرة) ١١٦([ }سبحانَه{ :تعالى فقال ولداً هللا إن: وقولهم دعواهم

  .اًكبير اًعلو

 السماوات ملك له وإنما افتروا، كما األمر ليس: أي ]سورة البقرة) ١١٦([ }بل لَّه ما ِفي السماواِت واَألرِض{

 ومصرفهم ومسيرهم ومسخرهم ومقدرهم ورازقهم خالقهم وهو، فيهم المتصرف وهو  ومن فيهنرضواأل

 شيئين من اًمتولد يكون إنما والولد منهم ولد له يكون فكيف له، وملك له عبيد والجميع يشاء، كما

 فكيف له، صاحبة وال وكبريائه عظمته في مشارك وال نظير له ليس -تبارك وتعالى- وهو ؟متناسبين

بِديع السماواِت واَألرِض َأنَّى يكُون لَه ولَد ولَم تَكُن لَّه صاِحبةٌ وخَلَقَ كُلَّ { :تعالى قال كما! ؟ولد له يكون
ِليمٍء عِبكُلِّ شَي وٍء وهسورة األنعام) ١٠١([} شَي[.  

تَكَاد السماواتُ يتَفَطَّرن ِمنْه وتَنشَقُّ الَْأرض  *د ِجئتُم شَيًئا ِإدالَّقَ *وقَالُوا اتَّخَذَ الرحمن ولَدا{ :تعالى وقال
ِإن كُلُّ من ِفي السماواِت * وما ينبِغي ِللرحمِن َأن يتَِّخذَ ولَدا* َأن دعوا ِللرحمِن ولَدا* وتَِخر الِْجباُل هدا

سورة ) ٩٥-٨٨([ }وكُلُّهم آِتيِه يوم الِْقيامِة فَردا* لَقَد َأحصاهم وعدهم عدا* آِتي الرحمِن عبداوالَْأرِض ِإلَّا 

سورة ) ٤-١([ }ولَم يكُن لَّه كُفُوا َأحد* لَم يِلد ولَم يولَد* اللَّه الصمد* قُْل هو اللَّه َأحد{ :تعالى قال و،]مريم

  .]اإلخالص
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 غيره األشياء جميع وأن له، شبيه وال له نظير ال الذي العظيم السيد أنه الكريمة اآليات هذه في تعالى فقرر

  !؟ولد منها له يكون فكيف مربوبة له مخلوقة

-  النبي عن -رضي اهللا تعالى عنهما- عباس ابن عن البقرة من اآلية هذه تفسير في البخاريروى  ولهذا

 ذلك، له يكن ولم وشتمني ذلك، له يكن ولم آدم ابن كَذَّبني: تعالى اهللا قال((: قال -لى اهللا عليه وسلمص

 أن فسبحاني ،اًولد ليإن : فقوله إياي شتمه وأما كان، كما أعيده أن أقدر ال أني فيزعم إياي تكذيبه فأما

  .البخاري به انفرد )٩())ولداً أو صاحبة أتخذ

 اهللا؛ من سمعه أذى على أصبر أحد ال((: قال أنه -عليه وسلم صلى اهللا- اهللا رسول نع الصحيحين وفي

  ".)١٠())ويعافيهم يرزقهم وهو ولداً له يجعلون إنهم

       فيها، وذلك في قوله -عز وجل- اهللا اذين ذكرهملسيأتي وجه الرد عليهم من هذه اآلية، من الوجهين ال

 :ثم قال، ]سورة البقرة) ١١٦([ }ل لَّه ما ِفي السماواِت واَألرِض كُلٌّ لَّه قَاِنتُونسبحانَه ب{ :-تبارك وتعالى-

  .]سورة البقرة) ١١٧([ }بِديع السماواِت واَألرِض{
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  )٤٩(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والصالة والسالم على ،الحمد هللا

 سعيد أبو خبرناأ: حاتم أبي ابن قال ]سورة البقرة) ١١٦([ }كُلٌّ لَّه قَاِنتُون{ :وقوله" :-رحمه اهللا-المؤلف قال 

: مالك وأبو عكرمة وقال، مصلين "قَاِنتين": قال عباس ابن عن عطية عن مطرف عن أسباطأخبرنا  األشج،

}قَاِنتُون كُلٌّ لَّه{ ِقونمجبير بن سعيد وقال، بالعبودية له ر :}قَاِنتُون الربيع وقال. اإلخالص: يقول }كُلٌّ لَّه 

 يوم مطيعون: أي }كُلٌّ لَّه قَاِنتُون{: السدي وقال ،القيامة يوم قائم: أيقانتون  له كل يقول: أنس بنا

، فكان اًحمار كن: وقال فكان، اًإنسان كن مطيعون،: قال }كُلٌّ لَّه قَاِنتُون{: مجاهد عن خَصيف وقال، القيامة
، كاره وهو ظله سجود في لكافرا طاعة: قال مطيعون، }كُلٌّ لَّه قَاِنتُون{: مجاهد عن نَِجيح، أبي ابن وقال
 واالستكانة الطاعة هو القنوت أن وهو كلها األقوال يجمع -جرير ابن اختيار وهو- مجاهد عن القول وهذا

وِللِّه يسجد من ِفي السماواِت واَألرِض طَوعا وكَرها { :تعالى  اهللاقال كما وقَدري شرعيوهو  اهللا، إلى
  ".]سورة الرعد) ١٥([ }غُدو واآلصاِلوِظاللُهم ِبالْ

  :بسم اهللا الرحمن الرحيم، الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا أما بعد

  ؟المواضعفي جميع  المعنى يتأتى هل هذا ،مصلين "قَاِنتين": قال عباس ابن عن: قولهف
ويقول  يعني طول الصالة؟فهل ، )١())ول القنوتفضل الصالة طأ((: -عليه الصالة والسالم–يقول النبي 

لربك  يا مريم صلي هل المعنى ]سورة آل عمران) ٤٣([ }ِلربِك واسجِدي واركَِعييا مريم اقْنُِتي { :تعالى
 } والْقَاِنتَاِتِإن الْمسِلِمين والْمسِلماِت والْمْؤِمِنين والْمْؤِمنَاِت والْقَاِنِتين {:ويقول تعالى؟ واسجدي واركعي

   المصلين والمصليات؟، هل يعني]سورة األحزاب) ٣٥([

  . تفسير القنوت في جميع مواضعه بالصالة، لكنه يحتمل في بعض المواضع دون بعض بظاهرليس: الجواب

 به أن هذاالذين قالوا بهذا قصدوا  ،بالعبودية له رونمِق }كُلٌّ لَّه قَاِنتُون{: مالك وأبو عكرمة قال :وقوله

  ما هذا األمر اآلخر؟ ، وبالنسبة لغيرهم يكون بأمر آخر،اإلقرار بالنسبة ألهل اإليمان يكون بألسنتهم

 ودالئل قدرته بخلقه التي تبدو ، فيه-عز وجل-المراد به ما يظهر عليه من أثر صنع اهللا : بعضهم يقول
ير شاء أم أبى، فإقراره بالعبودية من جهة ظهور عليه، كل ذلك يجعله عبداً مربوباً مخلوقاً لربه وخالقه القد

  .، فهذا هو اإلقرار بالنسبة للكافر على قول بعض أهل العلم عليهأثر صنعة الخالق

وِللِّه يسجد من ِفي السماواِت واَألرِض { : في قوله تعالىا بالنسبة لغيرهم كما في السجودوبعضهم يذهب بهذ
ي ن ف في السماوات ومنم وذلك أنه لما ذكر جميع ]سورة الرعد) ١٥([ }اللُهم ِبالْغُدو واآلصاِلطَوعا وكَرها وِظ

  . بالنسبة للكافرسجود الظالل: قالوا األرض
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؛ وذلك أنه ال يصح أن  قانتون بمعنى اإلخالص هذا فيه إشكال إذا فسر في جميع المواضع:وقول بعضهم
  . طول اإلخالصأي )٢())فضل الصالة طول القنوتأ((:  مثالً-سالمعليه الصالة وال–يقال في قوله 

 : أي يفسر هذه اآلية، وإنما لم يقصد بذلك تفسيرها في جميع المواضع، ودون شك أن من قال اإلخالصلكن

}قَاِنتُون لقيامة قانتون أي قائم يوم ا: في قول من قال األمر أي مخلصون، وكذلك]سورة البقرة) ١١٦([ }كُلٌّ لَّه.  

ذهبت حيث من أصل القنوت،  أي قائم يوم القيامة، وهذا المعنى أخذوه : قانتون قال:عن الربيع بن أنس
كالم نوت في أصل الق: قالواف من أهل العلم من أهل اللغة وغيرهم لما نظروا في أصلها اللغوي طائفة كبيرة

كأن الذي ألجأه  و أي قائم يوم القيامة،]سورة البقرة) ١١٦([ }كُلٌّ لَّه قَاِنتُون{: ، فحينما قالالعرب بمعنى القيام
 إلى  القنوت هنا بمعنى العبادة، أو بمعنى الخضوع إن:إذا قلنا استشكال ما يقع من جهة الكافر هذا المعنى إلى

الكافر جاحد و ،مموصيغ العهي أقوى  ]سورة البقرة) ١١٦([ }كُلٌّ لَّه قَاِنتُون{: قوله تعالى التي في "كلٌّ"، وآخره
 نظر بعضهم إلى أصل معنى القنوت وحمله -واهللا أعلم-  فلهذا-عز وجل-اهللا كابر ومعرض عن مومنكر و

 لقيام الناس فيه وسمي بيوم القيامة قائمون، :أي: ، فقالعلى معنى يكون للمؤمن والكافر وذلك في اآلخرة
فه  ضع لكن كان لوحظ فيه أصل المعنى اللغويبعد وإنتفسيره في هذا المقام فيه نى ، وهذا المعلرب العالمين

  . في يوم القيامةجعلهفي كونه 

 القنوت يأتي بمعنى الطاعة،و ،مطيعون يوم القيامةأي  ]سورة البقرة) ١١٦([ }كُلٌّ لَّه قَاِنتُون{ :وقال بعضهم

 حيث ال يستطيعن يوم القيامة هذا يكو: يوم القيامة ألن الكافر غير مطيع والعاصي عاصي، إذن: لكنهم قالوا

بمعنى القيام، وبعضهم  القنوت قيل ف-عز وجل- كلهم في غاية الذل والخضوع هللا أحد أن يعصي أصالً بل
 ليس كل الناس في ؛ إذسيستشكل السامع هذا الكالم  في الدنيا هذا المعنىهو بمعنى الطاعة، فإذا ركب: يقول

  .م القيامة يوهذه الطاعة تكون :طاعة، لذلك قالوا

 يتعلق ويتصل باألمر الكوني، فيما لطاعةآخر ل إلى معنى  وذلك أنهم نظروالم يجعلها يوم القيامة بعضهمو

 بمعنى األمر ،كن حماراً فكان: مطيعون، كن إنساناً فكان، وقال: قال }كُلٌّ لَّه قَاِنتُون{: لذلك تجده يقول هنا
الناس في كل حاالتهم ف يتخلص أو ينفك منه بحال من األحوال، القدري الكوني الذي ال يستطيع اإلنسان أن

إلى  نظرالمقصود أن بعضهم  و، ال يخرجون عن ذلك في قليل وال كثير-عز وجل-إنما هم تحت قدر اهللا 
ها في وها في األمر الشرعي وإنما جعلو لم يجعلملكنهها في الدنيا  جعلبعضهمجعلها في اآلخرة، و فالطاعة

لكافر إذ افي الدنيا، جعلها هذا  فظله سجود في الكافر طاعة: قال مطيعون، : فهذا قال،ي القدرياألمر الكون
  .في سجود ظله وهو كاره:  قال؛ لذلك يطيعال

   كيف يجمع األقوال كلها؟وهذا القول عن مجاهد هو اختيار ابن جرير يجمع األقوال كلها: ثم قال

عز - فهو مخلص، وإذا كان مطيعاً فكذلك هو منقاد ألمر اهللا اًمطيع وإذا كان لٍّ فهو مصاًإذا كان مطيع: أي
 في كل حاالته، وكذلك هو مطيع طاعة اضطرار في أمر اهللا الكوني القدري، سواء كان ذلك في الدنيا -وجل

  .أو في اآلخرة
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رحمه -الحاصل أن ابن جرير  ،وقَدري شرعيوهو  اهللا إلى واالستكانة الطاعة هو لقنوت اأن وهو: قال
 وبالعبودية، وهذه الطاعة -تبارك وتعالى- واإلقرار له -عز وجل-هللا هنا بالطاعة   يفسر القنوت-اهللا

وبالنسبة للمؤمن بعبودية االختيار  بما يظهر عليه من أثر الصنعة،  تكونبالنسبة للكافرواالستكانة واإلقرار 
، فالحاصل أن ما يظهر على الخلق من آثار الصنعة كل ذلك يدل على -عز وجل-التي يتقرب فيها إلى اهللا 

ون من هذه الجهة وإن جحدوا بألسنتهم فدالئل رِق من هذه الحيثية بمعنى أنهم م-عز وجل-أنهم قانتون هللا 
 فأجسامهم شاهدة على هذا الخلق والقدرة وما أشبه ذلك، ؛قدرته وخلقه فيهم أظهر من جحود ألسنتهم

الصنعة  إقرار بما يظهر عليهم من أثرهذه الطاعة إما إقرار باأللسن والجوارح والقلب وإما أن صة والخال
  .فهو ظاهر عليهم

لما كانوا يتكلمون في الصالة حيث إنهم وبعضهم يفسر القنوت بمعنى السكون وبعضهم بمعنى السكوت، 
  . عن الكالماًسكتوا فكان نهي ]سورة البقرة) ٢٣٨([ }وقُومواْ ِللِّه قَاِنِتين{ :تفنزل

إنه يدور في جميع هذه المواطن : قال وفسره في جميع موارده ف له رسالة خاصة في القنوتشيخ اإلسالم
  .-رحمه اهللا-على معنى المداومة واالستمرار على الشيء، هكذا قال 

أفضل الصالة ((:  حديث وقد يرد عليه إشكاالت كما يرد على غيره، انظر مثالًهذا القول يمكن أن يناقشو
 }والْقَاِنِتين والْقَاِنتَاِت{ :مكن أن يفسر هذا بمثلن ي، لكقد يستشكل هنافالقنوت في الصالة  )٣())طول القنوت

  .ي أديمي الطاعة، أ]سورة آل عمران) ٤٣([ }يا مريم اقْنُِتي ِلربِك{ :ويمكن أن يفسر بمثل ]سورة األحزاب) ٣٥([

إن القنوت مشترك بين هذه المعاني، بمعنى أن القنوت ليس له معنى : بعض أهل العلم يقولعلى كل حال و
تطلق على العين الباصرة، وتطلق على العين الجارية، وتطلق على  فهي واحد، وإنما هو مثل لفظة العين،

ى الجماعة من األمة بمعنفوتطلق على الجاسوس، وغير ذلك من األلفاظ المشتركة مثل لفظة أمة،  الذهب،
 لخصال الخير، أو المدة الناس، أو الجماعة المجتمعة على ملة ودين أو نحلة، أو بمعنى الرجل الجامع

  .، إلى غير ذلك من المعاني]سورة يوسف) ٤٥([ }وادكَر بعد ُأمٍة{ :الزمنية كما قال تعالى

 به  تنحّل إذا قلنا بهاٍن متعددة، وهذا القولإنه مشترك بين مع: فالمقصود أن القنوت من أهل العلم من يقول
 ال يصلح أن يفسر بها القنوت بمعنى ممافي بعض المقامات التي ترد واالعتراضات  اإلشكاالتكثير من هذه 

  .بعينه، فيلجئهم ذلك إلى بعض المحامل والمعاني كالذي يقول في اآلخرة أو غير ذلك

الحاالت على األقل أن نفسر لفظة بلفظة ترادفها وتأتي بكل معانيها  قد ال نستطيع في كثير من نافالمقصود أن
من ثم يقع اإلشكال عند تفسير اللفظة؛ ألنك ال تفسرها بلفظة تؤدي المعنى المطلوب، وإنما هو شيء وتماماً، 

  كل واحد يتلمس معنى يقرب المقصود فيأتي في الواقعذ إيقربه فيقع في مثل هذا التفاوت في العبارات،

 فالن : تقولببعضه ال بكله، فلفظة القنوت تفسيرها بمجرد الطاعة ال يكفي، وإنما هي طاعة في سكون مثالً،
فقط من المطيعين؟ ال، وإنما فيه معنى زائد على  المقصود أنه هلففالن من القانتين، و، -عز وجل-قانت هللا 
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فيه معنى المداومة على والستكانة، فيه معنى الخضوع واويرد يرد فيه معنى السكون،  فمجرد الطاعة،
  .أعلم فترة قصيرة، واهللا -عز وجل- يطيع اهللا قانت، أو فالن من القانتين لمن:  بمعنى أنه ال يقالالطاعة

 مجاهد قال سبق، مثال غيرمن  اخالقه: أي ]سورة البقرة) ١١٧([ }بِديع السماواِت واَألرِض{ :تعالى وقوله"

 محدثة كل فإن((: مسلم صحيح في جاء كما بدعة: المحدث للشيء يقال ومنه اللغة، مقتضى وهو: والسدي

  .)٤())بدعة

 وتارة ،))ضاللة بدعة وكل بدعة، محدثة كل فإن((: كقوله شرعية، بدعة تكون تارة: قسمين على والبدعة

: واستمرارهم يحالتراو صالة على إياهم جمعه عن الخطاب بن عمر المؤمنين أمير كقول لغوية بدعة تكون

  .")٥(هذه البدعةُ عمتِن"

 له تشهد واألرض، السماوات في ما مالك وهو ولد، هل يكون أنى اهللا فسبحان: الكالم فمعنى: جرير ابن قال

 مثال وال أصل غير من وموجدها وخالقها بارئها وهو بالطاعة، له وتقر بالوحدانية عليه بداللتها جميعها

 وإخبار بنُوته، اهللا إلى أضافوا الذي المسيح بذلك له يشهد ممن أن عبادهل اهللا من إعالم وهذا، عليه احتذاها

 عيسى المسيح ابتدع الذي هو مثال غير وعلى أصل غير من واألرض السماوات ابتدع الذي أن لهم منه

  ".صحيحة وعبارة جيد كالم -رحمه اهللا- جرير، ابن من وهذا ،بقدرته والد غير من

بِديع السماواِت واَألرِض َأنَّى يكُون لَه ولَد ولَم تَكُن لَّه { : في سورة األنعام-تبارك وتعالى-ير قوله وهو نظ
 فال بد أن يكون ؟ كيف يكون له ولد وهو مخترع هذا العالم العلوي منه والسفلي]سورة األنعام) ١٠١([ }صاِحبةٌ

، كيف -تبارك وتعالى- أن يكون مربوباً هللا -عليه الصالة والسالم- المسيح مما فيهوهذا العالم بجميع ما فيه 
 خلقه بالكلمة على غير مثال سابق، فال عهد للناس -عز وجل- فاهللا ؟وقد جاء المسيح أيضاً من غير والد

  . وبديع صنعه-عز وجل-بهذا، وإنما كان آية تدل على قدرة اهللا 

 تدل على االختراع واإلحداث من غير مثال "بدع"هذه اللفظة : ]سورة البقرة) ١١٧([ }بِديع السماواِت واَألرِض{
) ١٠١([ }بِديع السماواِت واَألرِض َأنَّى يكُون لَه ولَد ولَم تَكُن لَّه صاِحبةٌ{مثل آية األنعام، اآلية  ههذ، وسابق

فكيف وخلقها من غير مثال سابق فهو على ما دونها أقرب، ابتكر السماوات   ووجه ذلك أن من ]سورة األنعام
لشاملة التي بها خلق هذه من عموم قدرته العظيمة اذي هو المسيح مثالً أو عزير خرجون هذا الشخص الي

 فضالً عن إخراجهم له من كونه -عز وجل- شريكاً هللا جخرالم فيجعلون ذلك  الشخص األفالك والسماوات
 }كُلٌّ لَّه قَاِنتُون بِديع السماواِت واَألرِض{ وعلى كل حال في هذه اآلية !!-عز وجل-هللا مربوباً مخلوقاً 

  .. هذا على سبيل التفصيل إلى رد عليهم من عدة وجوه، ال نريد أن نتطرقسورة البقرة) ١١٧([

ه أجمعين، والحمد هللا رب واهللا أعلم وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحب
  .العالمين

                                                

 افتتاح الكتاب في وابن ماجه في )٦١٠ص  /  ٢ج ) (٤٦٠٧( باب في لزوم السنة -أخرجه أبو داود في كتاب السنة  - 4
وصححه ) ٣٧١ص  /  ٣ج (وأحمد ) ١٨ص  /  ١ج ) (٤٦( باب اجتناب البدع والجدل -اإليمان وفضائل الصحابة والعلم 
 ).٢٥٤٩(األلباني في صحيح الجامع برقم 

  ).١٧٧ص / ٣ج (والبيهقي في شعب اإليمان ) ١١٤ص  / ١ج (مام مالك في الموطأ  أخرجه اإل- 5



 ١

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  )٥٠(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .بعدو،  والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد هللا،بسم اهللا

سورة ) ١١٧([ }قُوُل لَه كُن فَيكُونوِإذَا قَضى َأمراً فَِإنَّما ي{: وقوله تعالى" :- اهللا تعالىرحمه- المفسر قال
: أي }فَِإنَّما يقُوُل لَه كُن{ كونه وأراد أمرا قَدر إذا وأنه سلطانه، وعظيم قدرته كمال تعالى بذلك يبين ]البقرة

ا َأن يقُوَل لَه كُن ِإنَّما َأمره ِإذَا َأراد شَيًئ{ :تعالى قال كما أراد ما وفق على فيوجد: أي }فَيكُون{ واحدة مرة
كُون{ :تعالىل اوق ،]سورة يــس) ٨٢([ }فَيكُونكُن فَي َأن نَّقُوَل لَه نَاهدٍء ِإذَا َأرلُنَا ِلشَيا قَوسورة ) ٤٠([ }ِإنَّم
  .]سورة القمر) ٥٠([ }وما َأمرنَا ِإلَّا واِحدةٌ كَلَمٍح ِبالْبصِر{ :تعالى وقال ]النحل

ِإن مثََل ِعيسى { :تعالى اهللا قال اهللا، أمره كما فكان ،كن بكلمة عيسى خلق أن على أيضاً بذلك تعالى ونبه
كُونكُن فَي قَاَل لَه اٍب ِثمِمن تُر خَلَقَه مثَِل آداللِّه كَم سورة آل عمران) ٥٩([} ِعند[."  

  :على رسول اهللا، أما بعدوالصالة والسالم  ، الحمد هللا،بسم اهللا الرحمن الرحيم

قد تختص بمعنى من المعاني في أحد ف ، وهي في كل موضع بحسبه متعددة تأتي لمعاٍنلفظة القضاءف
سورة ) ١١٧([ }وِإذَا قَضى َأمراً فَِإنَّما يقُوُل لَه كُن فَيكُون{ :-تبارك وتعالى-المواضع دون بعض، فقوله 

  .]سورة الجمعة) ١٠([ }فَِإذَا قُِضيِت الصلَاةُ{ : مثالً-الىتبارك وتع-يختلف عن قوله  ]البقرة

 هذه االستعماالت يرجعمن  -المتقدمين من أئمة اللغةوهو  -رحمه اهللا-كاألزهري -لكن من أهل العلم 

بحسبه، فهو يرجعها إلى  إلى أصل واحد مع تفاوت بينها في بعض المعاني في كل موضع جميعاًالمتنوعة 
وربما يعبر بعضهم بالفراغ من الشيء على وجه من اإلحكام واإلتقان، ولهذا فسره ، يء وتمامهانقطاع الش
 إلى اإلحكام والفراغ من إذا أحكم أمراً وحتمه، فابن جرير يرجع هذه أيضاً هنا بأنه -رحمه اهللا-ابن جرير 

  .ه ذلكء، وقضاه وأشباا وقضانقضاء: ه وتمامه يقال لهؤ، فانقطاع الشيء وانقضاالشيء

فَقَضاهن سبع { : عن خلق السماوات-تبارك وتعالى-قوله ، ف هذه االستعماالت في القرآن متنوعةنجدولذلك 
   خلقاً محكماً متقناً، ولكن قوله خلقهن  بمعنى فرغ من قضاهن هنا ]سورة فصلت) ١٢([ }سماواٍت ِفي يوميِن

، لكن هنا معناه أعلمنا} وقَضينَا{ ]سورة اإلسراء) ٤([ }ي ِإسراِئيَل ِفي الِْكتَاِبوقَضينَا ِإلَى بِن{ :-تبارك وتعالى-
في هذا الموضع يختلف الخاص تمام الشيء والفراغ منه، لكن معناها رابط المشترك بين هذا والذي قبله ال

  .عن الموضع الذي قبله

 قضى يمكن أن ]سورة اإلسراء) ٢٣([ } تَعبدواْ ِإالَّ ِإياهوقَضى ربك َأالَّ{ : يقول تعالى اإلسراء سورةوكذلك في
 ووصى، رأم: ، وبعضهم يقول"وصى "، وأحسن ما تفسر به)حكم(ـيمكن أن تفسر ب و)أمر(تفسر هنا بـ

 إال على رم، فال يحسن أن تفسر بأَََ ألن المذكورات في اإلسراء تشتمل على أوامر ونواٍه؛وصى: ويقولون
  .من التكلف في المنهيات، ولكن الوصية تشتمل على األمرين معاًوجه 

  .. يعني أتمه وفرغ منه]سورة القصص) ٢٩([ }الَْأجَل فَلَما قَضى موسى{ :قوله تعالىو



 ٢

مر هنا هل  األ]سورة البقرة) ١١٧([ }وِإذَا قَضى َأمراً فَِإنَّما يقُوُل لَه كُن فَيكُون{ : هنا-تبارك وتعالى-وقوله 
، هل األمر هناك ]سورة طـه) ٩٠([ }وَأِطيعوا َأمِري{ : كما في قولههو بمعنى األمر الذي هو بمعنى الطلب

  ؟)١())إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم(( -عليه الصالة والسالم-وله ، وكما في قكاألمر هنا

:  يأتي بمعنى الطلب، تقولفهو يأتي لمعنيين اثنين،  أواألمر يستعمل استعمالينليس األمر هنا كاألمر هناك؛ ف

وِإذَا {:  في قولهأمر، وليس ذلك بمقصود هنا ]سورة البقرة) ٤٣([ }وَأِقيمواْ الصالَةَ{ األمر للوجوب، افعل،
كُونكُن فَي قُوُل لَها يراً فَِإنَّمى َأموهو المعنى اآلخر إطالقاً، وإنما المقصود هو ]سورة البقرة) ١١٧([ }قَض 

سورة ) ٦٦([ }فَلَما جاء َأمرنَا{ :كالذي في قوله، و]سورة التوبة) ٤٨([ }وظَهر َأمر اللِّه{:  كالذي في قوله،الشأن

فَِإذَا قَضى { :-سبحانه وتعالى-، وكذلك قوله عن نفسه ]سورة القمر) ٥٠([ }ما َأمرنَا ِإلَّا واِحدةٌو{:  وقوله]هود
سورة ) ٢٤([ }فَتَربصواْ حتَّى يْأِتي اللّه ِبَأمِرِه{ : قولهوهكذا ]سورة غافر) ٦٨([ }مرا فَِإنَّما يقُوُل لَه كُن فَيكُونَأ

وِإذَا قَضى {الشأن، بمعنى افعل، وإنما األمر هنا بمعنى  المذكور في كل ما سبق من األمثلة ليس فاألمر ]التوبة
  .]سورة البقرة) ١١٧([ }فَِإنَّما يقُوُل لَه كُن فَيكُون{ إذا قضى شيئاً ،ضى مقضياً أي ق}َأمراً

 عن الشيء الذي حدث، أو الشيء فإنك تقصد السؤال  وال تقصد به الطلب؟ما األمر: فأنت حينما تسأل وتقول

  . أو نحو ذلك مثالًالذي نزل بالناس

 برشيد، وإنما معناه وما طلب فرعون ليس ]سورة هود) ٩٧([ } ِبرِشيٍدوما َأمر ِفرعون{ :وفي قوله تعالى
  .األمر إذن يأتي لهذا ولهذالفظ ، ف شأنه برشيدماالمقصود و

يعني إذا  ]سورة البقرة) ١١٧([ }وِإذَا قَضى َأمراً فَِإنَّما يقُوُل لَه كُن فَيكُون{ :والخالصة هي أن معنى قوله تعالى
: إذا قدر أمراً وأراد كونه فإنما يقول له: وابن كثير هنا عبر عنه بقوله، كن فيكون: نه يقول لهقضى شيئاً فإ

  .إذا أحكم أمراً حتمه: وابن جرير يقول، كن فيكون

الَِّذين ِمن قَبِلِهم مثَْل قَوِلِهم وقَاَل الَِّذين الَ يعلَمون لَوالَ يكَلِّمنَا اللّه َأو تَْأِتينَا آيةٌ كَذَِلك قَاَل { :قال اهللا تعالىو"
وِقنُونٍم ياِت ِلقَونَّا اآلييب قَد مهتْ قُلُوبهعباس، ابن عن إسحاق بن محمدروى  ]سورة البقرة) ١١٨([ }تَشَاب 

 تقول كما اهللا من رسوالً كنت إن محمد، يا: -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا لرسول حريملة بن رافع قال: قال

وقَاَل الَِّذين الَ يعلَمون لَوالَ يكَلِّمنَا اللّه َأو {: قوله من ذلك في اهللا فأنزل، كالمه نسمع حتى فيكلمنا هللا فقل
  ".]سورة البقرة) ١١٨([ }تَْأِتينَا آيةٌ

وعلى  من اليهود،  هو ال تخلو من ضعف، لكن رافع بن حريملة وهيبغض النظر عن صحة هذه الرواية،
وقَاَل الَِّذين الَ يعلَمون لَوالَ { :إنها سبب النزول، فيكون المراد بقوله: هذا االعتبار إذا أخذنا بهذه الرواية وقلنا

المراد به : قالف هود، وعلى هذا جرى بعض أهل العلم اليهم ]سورة البقرة) ١١٨([ }يكَلِّمنَا اللّه َأو تَْأِتينَا آيةٌ
  .اليهود

؛ ألن  إلى أن ذلك يراد به النصارى-رحمه اهللا-ومنهم كبير المفسرين ابن جرير الطبري - وذهبت طائفة
  .أهل الضالل و بالجهل فهم أهلالنصارى هم الذين يوصفون بعدم العلم،

                                                

   ) ٦٨٥٨(االقتداء بسنن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :  باب- بالكتاب والسنة االعتصام: أخرجه البخاري في كتاب - 1

 .)٩٧٥ص  / ٢ج ) (١٣٣٧(ة في العمر فرض الحج مر:  باب-الحج :في كتابومسلم ) ٢٦٥٨ص  / ٦ج (
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 }ه ولَداوقَالُواْ اتَّخَذَ اللّ{ : وهي قوله تعالىإن اآلية التي قبلها في النصارى، : قالوا أنهمومما احتجوا به

 منهم من قال هي في أهل ؛ بلارى باالتفاقليست محمولة على النصها أنلكن كما عرفنا  ]سورة البقرة) ١١٦([
عزير ابن اهللا، ومنهم من : قالوا؛ ألنهم في اليهود: المالئكة بنات اهللا، ومنهم من قالإن : قالوا؛ ألنهم اإلشراك

ومن أهل العلم من حملها على ،  هم النصارىاهللا هذه الفرية من نسب إلىنها في النصارى، وأشهر إ: قال
  .جميع الطوائف التي وقعت في هذا األمر

ن هذه إ:  كان يحمل اآلية السابقة على النصارى، وبالتالي فهو يقول-رحمه اهللا-على كل حال ابن جرير 
ين الَ يعلَمون لَوالَ يكَلِّمنَا اللّه َأو تَْأِتينَا وقَاَل الَِّذ{ : وهي قوله تعالىاآلية أيضاً ال زالت تتحدث عن النصارى،

  وهو ظاهر صنيع ابن كثير ، في اليهودإنها:  سبق ذكرها تقولرواية التي، وهذه ال]سورة البقرة) ١١٨([ }آيةٌ

  .-رحمه اهللا–

بات متعددة مثل هذا  في مناس-صلى اهللا عليه وسلم-ال شك أن المشركين كما قص القرآن طلبوا من النبي  و
 أولى آليات، وال شك أن هؤالء المشركين في طلب ا-صلى اهللا عليه وسلم-أكثروا على النبي حيث الطلب، 

ويمكن أن تحمل اآلية على كل من وقع منه ذلك؛ ألن هذا الطلب ، من يصدق عليه عدم العلم، فهم أهل جهل
فهو لم يكتف بما شاهد من آليات على سبيل التعنت، إنما يصدر عمن كان موصوفاً بقلة العلم؛ ألنه يطلب ا

ه كما ؤاآليات، بل يريد اآليات التي يقترحها هو، فهو يريد من اهللا أن يكلمه بشخصه أو ينزل عليه كتاباً يقر
أنزل على هذا النبي، أو أن اهللا يحقق من اآليات ما اقترحه هو، كأن يحول الصفا ذهباً، أو يأتي اهللا مع 

 وليس ذلك فحسب بل ال بد ، في السماء النبي والمالئكة قبيالً، أو أن يرقى-ى اهللا عليه وسلمصل-رسوله 
  .ونه، إلى غير ذلك من اآليات التي اقترحوهاء يقر-عز وجل-وأن يأتي معه بكتاب من اهللا 

 إذا فسرناها بما جاء في ]سورة البقرة) ١١٨([ }ةٌوقَاَل الَِّذين الَ يعلَمون لَوالَ يكَلِّمنَا اللّه َأو تَْأِتينَا آي{: قوله
 من طلب هذا الطلب من هؤالء المتعنتين فهم من وكل، آن فإننا سنجد أن ذلك وقع كثيراً من المشركينالقر

العلم إذا كان غير نافع فالذين ال يعلمون، سواء كان لقلة معرفتهم أو كان عندهم من العلوم ما ال ينفعهم، 
 جاهالً، والسبب في ذلك أن العلم يورث  من عصاه-عز وجل-يكون كالعدم، ولهذا سمى اهللا لصاحبه فإنه 

  .]سورة األنعام) ٥٤([ }َأنَّه من عِمَل ِمنكُم سوءا ِبجهالٍَة{ : لذلك يقول تعالىالخشية،

كَذَِلك قَاَل { لعربا كفار قول هذا: اآلية هذه تفسير في والسدي وقتادة أنس بن والربيع العالية أبو وقال"
ِلِهمثَْل قَوِلِهم مِمن قَب القائلين وأن القول هذا ويؤيد ،والنصارى اليهود هم: قال ]سورة البقرة) ١١٨([ }الَِّذين 

سُل اللِّه وِإذَا جاءتْهم آيةٌ قَالُواْ لَن نُّْؤِمن حتَّى نُْؤتَى ِمثَْل ما ُأوِتي ر{ :تعالى قوله العرب، مشركو هم ذلك
ونكُرما كَانُواْ يِبم شَِديد ذَابعاللِّه و ِعند غَارواْ صمرَأج الَِّذين ِصيبيس الَتَهُل ِرسعجثُ ييح لَمَأع اللّه {

  ".]سورة األنعام) ١٢٤([

 قاله بعض  وهذااليهود والنصارى، قبلهم همالذين من  }كَذَِلك قَاَل الَِّذين ِمن قَبِلِهم مثَْل قَوِلِهم{: في قوله
 فإن المقصود ن الذين قالوا لوال يكلمنا اهللا هم النصارى،إ :-رحمه اهللا-ابن جرير على قول السلف هنا، و

  . اليهود هم}كَذَِلك قَاَل الَِّذين ِمن قَبِلِهم مثَْل قَوِلِهم{ بقوله



 ٤

قُْل { : إلى قوله]سورة اإلسراء) ٩٠([ }ك حتَّى تَفْجر لَنَا ِمن اَألرِض ينبوعاوقَالُواْ لَن نُّْؤِمن لَ{ :تعالى وقوله"
وقَاَل الَِّذين لَا يرجون ِلقَاءنَا لَولَا { :تعالى وقوله ]سورة اإلسراء) ٩٣([} سبحان ربي هْل كُنتُ َإالَّ بشَرا رسوالً

بْل يِريد كُلُّ امِرٍئ منْهم َأن يْؤتَى { :وقوله اآلية ]سورة الفرقان) ٢١([ } َأو نَرى ربنَاُأنِزَل علَينَا الْملَاِئكَةُ
 وعنادهم وعتوهم العرب مشركي كفر على الدالة اآليات من ذلك غير إلى ]سورة المدثر) ٥٢([ }صحفًا منَشَّرةً

 نالكتابي أهل من الخالية األمم من قبلهم نم قال كما عاندة،والم الكفر هو إنما به، لهم حاجة ال ما وسؤالهم
يسَألُك َأهُل الِْكتَاِب َأن تُنَزَل علَيِهم ِكتَابا من السماء فَقَد سَألُواْ موسى َأكْبر ِمن ذَِلك { :تعالى قال كما وغيرهم

وِإذْ قُلْتُم يا موسى لَن نُّْؤِمن لَك حتَّى نَرى اللَّه { :تعالى وقال ]ساءسورة الن) ١٥٣([ }فَقَالُواْ َأِرنَا اللِّه جهرةً
  .]سورة البقرة) ٥٥([ }جهرةً

 في تقدمهم من قلوب العرب مشركي وبقل أشبهت: أي ]سورة البقرة) ١١٨([ }تَشَابهتْ قُلُوبهم{ : تعالىوقوله

* كَذَِلك ما َأتَى الَِّذين ِمن قَبِلِهم من رسوٍل ِإلَّا قَالُوا ساِحر َأو مجنُون{ :تعالى قال كما والعتو والعناد الكفر

  .آليةا ]سورة الذاريات) ٥٣-٥٢([ }َأتَواصوا ِبِه

 ال بما الرسل صدق على الدالالت وضحناأ قد: أي ]سورة البقرة) ١١٨([ }قَد بينَّا اآلياِت ِلقَوٍم يوِقنُون{ :وقوله
     اهللا عن به واءجا ما وفهم الرسل، واتبع وصدق أيقن لمن أخرى، وزيادة آخر سؤال إلى معها يحتاج

  ".-تبارك وتعالى-

 يعني أنه قد جاء من اآليات ]سورة البقرة) ١١٨([ }وقَاَل الَِّذين الَ يعلَمون{ : فقالولذلك وصفهم بأنهم ال يعلمون
عليهم الصالة - ويكون برهاناً داالً على صحة ما جاء به األنبياء اقين أن يؤمنوا بهما يكفي ألهل العلم والي

  .يبقى أهل العناد والتعنت والجهالة يقترحون اآليات ف-والسالم

ِإن الَِّذين حقَّتْ { :فيهم اهللا قال الذين فأولئك غشاوة بصره على وجعلوسمعه  قلبه على اهللا ختم من وأما "
 ِهملَيعْؤِمنُونالَ ي كبتُ ركَِلم *اَألِليم ذَاباْ الْعورتَّى يٍة حكُلُّ آي ماءتْهج لَوسورة يونس) ٩٧-٩٦([ }و[."  
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  )٥١(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  .بعد و، وعلى آله وصحبه،الحمد هللا، وصلى اهللا وسلم على رسول اهللا

الَ تُسَأُل عن َأصحاِب ِإنَّا َأرسلْنَاك ِبالْحقِّ بِشيرا ونَِذيرا و{ : في قوله تعالى-رحمه اهللا تعالى-قال الحافظ 
 }فَِإنَّما علَيك الْبالَغُ وعلَينَا الِْحساب{ : كقولهبك، كفر من كفر عن نسألك ال" :]سورة البقرة) ١١٩([ }الْجِحيِم

 ]سورة الغاشية) ٢٢-٢١([ }يِطٍرسلَّستَ علَيِهم ِبم* فَذَكِّر ِإنَّما َأنتَ مذَكِّر{ :تعالى وكقوله ]سورة الرعد) ٤٠([

) ٤٥([ }نَحن َأعلَم ِبما يقُولُون وما َأنتَ علَيِهم ِبجباٍر فَذَكِّر ِبالْقُرآِن من يخَافُ وِعيِد{ :تعالى وكقوله، اآلية

  .اآليات من ذلك وأشباه ]سورة ق

: فقلت -مارضي اهللا عنه- اصالع بن عمرو بن اهللا عبد لقيت: قال يسار بن عطاء عن دأحم اموروى اإلم

 في لموصوف إنه واهللا أجل،: فقال ،التوراة في -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول صفة عن أخبرني

 عبدي وأنت ،لألميين وحرزا ونذيرا ومبشرا شاهدا أرسلناك إنا النبي أيها يا: القرآن في بصفته التوراة

 ولكن السيئة بالسيئة يدفع وال األسواق، في خَّابس وال غليظ وال ظٍّفب ستل المتوكل، سميتك ورسولي،

 وآذانًا عميا أعينا به فيفتح اهللا إال إله ال: يقولوا بأن العوجاء الملة به يقيم حتى يقبضه ولن ويغفر، يعفو

  ".)١(التفسير فيو البيوع في فرواه البخاري، بإخراجه انفرد "غُلْفًا وقلوبا صما،

  الرحيمبسم اهللا الرحمن 

  :الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا أما بعد

سورة ) ١١٩([ }ِإنَّا َأرسلْنَاك ِبالْحقِّ بِشيرا ونَِذيرا والَ تُسَأُل عن َأصحاِب الْجِحيِم{ :-تبارك وتعالى-فقوله 

رآن وهذا الوحي الذي جاء به من  هو هذا اإلسالم وهذا الق-صلى اهللا عليه وسلم-الحق الذي أرسل به  ]البقرة
  .-تبارك وتعالى-عند ربه 

 والبشارة هي اإلخبار بما يسر، وذلك غالب ، مبشراً ومنذراً: بشيراً ونذيراً أي-صلى اهللا عليه وسلم-وأرسل 
) ٢٤([} فَبشِّرهم ِبعذَاٍب َأِليٍم{ : تعالى قولهتعمل في اإلخبار بما يسوء كما فيفي عرف االستعمال، وقد تس

لكن الغالب أن تستعمل في اإلخبار بما يسر خاصة، وقيل لها ذلك ربما ألنه يظهر أثرها على  ]سورة اإلنشقاق
ر، وذلك أن المشاعر النفسانية تظهر آثارها على اإلنسان من حمرة في الوجه وبهجة أو صفرة أو بشرة المبشَّ

  .غير ذلك

 يعلم الناس الكتاب والحكمة  جاءراً وجاء أيضاً بأمور أخرى، جاء بشيراً ونذي-صلى اهللا عليه وسلم-والنبي 
 ت وإن كان فقط مختصة بذلك-صلى اهللا عليه وسلم- ليست بعثته ؛ إذوأشباه ذلك، فهذا ال يدل على الحصر

 من أجل -صلى اهللا عليه وسلم-م ويأمر وينهى ظواهر بعض النصوص تدل على هذا، ولكنه إنما يعلِّ
  . هؤالء من أهل االمتثال وينذر المعرضيناالمتثال فهو يبشر

                                                

ِإنَّـا  { : باب قولـه تعـالى  -وفي كتاب التفسير  ) ٧٤٧ص   / ٢ج  ) (٢٠١٨( باب كراهية السخب في السوق       - كتاب البيوع    ح البخاري في  يصح - 1
 ).١٨٣١ص  /  ٤ج ) (٤٥٥٨( ]سورة الفتح) ٨([} َأرسلْنَاك شَاِهدا ومبشِّرا ونَِذيرا
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ذارة أن  فالنِّ إعالم،:مع التخويف، فليس كل إعالم بإنذار ولكن كل إنذار يقال لهاإلعالم رة اذلنِّالمراد باو
  .يعلمه مع تخويف

رحمه -بن كثير افظ فتفسيره بما ذكره الحا ]سورة البقرة) ١١٩([ }والَ تُسَأُل عن َأصحاِب الْجِحيِم{:  تعالىوقوله
 عز- ليس ذلك مما كلف به وإنما هذا يكون إلى اهللا  وهو المتبادر من ظاهر هذه اآلية بأن، هو المتعين-اهللا

  . وحده ال شريك له-وجل

متواترة يكون على هذه القراءة الو -بفتح التاء-)  عن أصحاب الجحيمأْلسوال تَ(وفي قراءة أخرى متواترة 
، م ال تسأل عما وقع لهي به، أصنعما سيال تسأل عن حال فالن : قولمثاله أن توعيد، أبلغ في المعناها 

  .على أن المراد ليس ذلك مما كلفت به القراءة  هذهحملتويمكن أن ،  أمر شديدموقع لهوالمعنى أنه 

ن هدى اللِّه هو الْهدى ولَِئِن اتَّبعتَ َأهواءهم ولَن تَرضى عنك الْيهود والَ النَّصارى حتَّى تَتَِّبع ِملَّتَهم قُْل ِإ{"
الَِّذين آتَينَاهم الِْكتَاب يتْلُونَه حقَّ ِتالَوِتِه ُأولَِئك * بعد الَِّذي جاءك ِمن الِْعلِْم ما لَك ِمن اللِّه ِمن وِلي والَ نَِصيٍر

  .]سورة البقرة) ١٢١-١٢٠([ }ِه فَُأولَِئك هم الْخَاِسرونيْؤِمنُون ِبِه ومن يكْفُر ِب

 وليست }ولَن تَرضى عنك الْيهود والَ النَّصارى حتَّى تَتَِّبع ِملَّتَهم{: -ثناؤه جل- بقوله يعني: جرير ابن قال

 اهللا رضا طلب على وأقبل ،ويوافقهم يرضيهم ما طلب فدع أبدا، عنك براضية النصارى وال محمد يا اليهود

  ".الحق من به اهللا بعثك ما إلى دعائهم في

 تباع ملتهم،با لن يتحقق إال  وعنا-عليه الصالة والسالم– محمد نبيناعن ديننا وعن   اليهود والنصارىرضا

 إن كنت على دين أي للغاية، }مولَن تَرضى عنك الْيهود والَ النَّصارى حتَّى تَتَِّبع ِملَّتَه{ :قولهفي ) حتى(ـف
اليهود رضي عنك اليهود وغضب النصارى، وإن كنت على دين النصارى رضي النصارى وغضب اليهود، 

  .وأسخطت ربك في كل حال

والَ يزالُون يقَاِتلُونَكُم حتَّى { : قال تعالىوأما الكف عن القتال فإنه يمكن أن يتحقق إذا تخلينا عن ديننا،
درواْيتَطَاعِإِن اس ن ِديِنكُمع فالقتال مستمر دائم ال يتوقف إال بالتخلي عن إسالمنا، ]سورة البقرة) ٢١٧([ }وكُم 

ما يكون رضاهم إذا كنا على دينهم  وإن،نا العداوةن يناصبوونوإذا تخلينا عن إسالمنا فلن يرضوا بل ال يزال
  .ال يرضون فإنهم  لهم من التنازالتتقدمهما فم وهذا شيء مشاهد، -جل جالله-وأسخطنا ربنا 

 بعثني الذي اهللا هدى إن: محمد يا قل: أي ]سورة البقرة) ١٢٠([ }قُْل ِإن هدى اللِّه هو الْهدى{ :تعالى وقوله"

  .الشامل الكامل الصحيح المستقيم الدين هو: يعني الهدى، هو به

      محمدا اهللا علَّمها خصومة: قال ]سورة البقرة) ١٢٠([ } هو الْهدىقُْل ِإن هدى اللِّه{: قوله في قتادة قال

  ".الضاللة أهل بها يخاصمون وأصحابه -صلى اهللا عليه وسلم-

الخصومة  ،الضاللة أهل بها يخاصمون وأصحابه -صلى اهللا عليه وسلم- محمدا اهللا علَّمها خصومة: قوله
علمهم وجه الرد فهو سبحانه ،  كذا لهم، فإن قالوا كذا فقليردونكيف  وبمعنى أنه علمهم طريق الجدل

  .والمجادلة واالحتجاج

قُْل ِإن {: كون على ملتهم فعلمه أن يقول لهميهم يريدون أن  ]سورة البقرة) ١٢٠([ }قُْل ِإن هدى اللِّه هو الْهدى{
على الهدى هنا في مثل هذا المقام يدل على استحواذه  "أل"ودخول  ،]سورة البقرة) ١٢٠([ }هدى اللِّه هو الْهدى
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فالن هو الرجل، يعني الرجل : على الوصف الكامل، يعني أنه هو الهدى المطلق الكامل من كل وجه، تقول
هذا هو العلم، يعني : تقولوهذا هو الغناء، يعني هذا هو الغناء الحقيقي، : تقولوالكامل في صفات الرجولة، 

شبهات أهل  القاطعة لهذه هي الحجة بمعنى الحجة المرضية: لم الصحيح الكثير المقنع، وتقولهذا هو الع
 :ومنه قوله تعالىو المسجد، هذا هو البناء،  هذا هعمل الناس ذلك في كالمهم كثيراً، كقولهميست الزيغ، وهكذا

اشتمل على كل ما يحتاج إليه الناس لكامل الذي  الهدى ا أي]سورة البقرة) ١٢٠([ }قُْل ِإن هدى اللِّه هو الْهدى{
  .لنجاتهم وفوزهم

 تلونايق أمتي من طائفة تزال ال((: يقول كان -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول أن وبلغنا: قتادة قال "

 عن الصحيح في مخَرج الحديث هذا: قلت )٢())اهللا أمر يأتي حتى خالفهم من يضرهم ال ظاهرين، الحق على

  .عمرو بن اهللا عبد

 فيه ]سورة البقرة) ١٢٠([ }ولَِئِن اتَّبعتَ َأهواءهم بعد الَِّذي جاءك ِمن الِْعلِْم ما لَك ِمن اللِّه ِمن وِلي والَ نَِصيٍر{

 باهللا عياذًا والسنة القرآن من عِلموا ما بعد والنصارى اليهود طرائق اتباع عن لألمة شديد ووعيد تهديد

  .ألمته واألمر الرسول مع الخطاب فإن ذلك، من

: قتادة عن معمر عن الرزاق عبد قال ]سورة البقرة) ١٢١([ }الَِّذين آتَينَاهم الِْكتَاب يتْلُونَه حقَّ ِتالَوِتِه{ :وقوله

  .جرير ابن واختاره أسلم، بن زيد بن الرحمن عبد قول وهو ،والنصارى اليهود هم

  .-صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول أصحاب هم: قتادة عن سعيد: وقال

 هأويقر حرامه ويحرم حالله يِحلَّ أن تالوته حق إن بيده، نفسي والذي: مسعود ابن قال: العالية أبو وقال
  .تأويله غير على شيئاً منه يتأول وال مواضعه، عن الكلم يحرف وال اهللا، أنزله كما

 يحرفُونه وال حرامه ويحرمون حالله يِحلُّون: قال اآلية هذه في عباس ناب عن مالك أبي عن السدي وقال

  .مواضعه عن

 بآية مروا وإذا اهللا، من سألوها رحمة بآية مروا إذا الذين هم: -رضي اهللا عنه- الخطاب، بن عمر وعن

 بآية مر إذا كان أنه -صلى اهللا عليه وسلم- النبي عن المعنى هذا روي وقد: قال منها، استعاذوا عذاب

  ".تعوذ عذاب بآية مر وإذا سأل، رحمة

 دأن يتدبره وأن يتفهمه وأن يقف عن  من تالوته على الوجه المطلوبال شك أن }يتْلُونَه حقَّ ِتالَوِتِه{: قوله
وأن  مواضع الوعيد والتهديد، وأن يعتبر وأن يستشعر أنه مخاطب بهذا الخطاب، دمواضع السؤال ويقف عن

  .كل ذلك من تالوته حق التالوة، فيعمل به، يعمل بالكتاب، ويتحاكم إليه

إلى أن المراد بهؤالء  -رحمه اهللا-ومشى عليه كبير المفسرين ابن جرير الطبري -وذهب بعض السلف 
، وهذا على اعتبار هم علماء اليهودفي هذا المقام  ]سورة البقرة) ١٢١([ }الَِّذين آتَينَاهم الِْكتَاب يتْلُونَه حقَّ ِتالَوِتِه{

 علينا -عز وجل- عليهم وقص اهللا -عز وجل- هنا عهدية، يعني الكتاب المعهود الذي أنزله اهللا "أل"أن 

وصدقوا رسله  علماء اليهود الذين آمنوا باهللا هم -رحمه اهللا-عند ابن جرير خبره في مواضع من كتابه، ف

                                                

) ١٩٢٣ ())من أمتي ظاهرين على الحق ال يضرهم من خالفهم  ائفةطال تزال ((:  باب قوله صلى اهللا عليه وسلم-أخرجه مسلم في  كتاب اإلمارة   - 2

 ). ١٥٢٤ ١ص /  ٣ج (
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 واإليمان -صلى اهللا عليه وسلم- فيها من اتباع محمد -عز وجل-عملوا بما أمر اهللا  وم التوراةفأقروا بحك
على - من تاله إذا تبعه ؛ فهؤالء هم الذين يتلونه حق تالوته،-عز وجل-به، والتصديق بما جاء به عن ربه 

يتلوه و، تال يتلو وتحتمل أن تكون بمعنى االتباع فالتالوة تحتمل أن تكون بمعنى القراءة، -قول ابن جرير
  .بمعنى يتبعه،

 ألنهم آمنوا بالتوراة وفي ضمن ذلك ما أخبرت به التوراة من ؛ يعني يتبعونه حق اتباعه}يتْلُونَه حقَّ ِتالَوِتِه{

بل نقل اإلجماع ،  وأنه رسول من عند اهللا حقاً، فهؤالء يتبعونه حق اتباعه-صلى اهللا عليه وسلم-بعث محمد 
      ابن جرير ، ومن المعلوم أن  يتبعونه حق اتباعه، أي االتباع بتالوته هنا حق التالوة هو المرادعلى أن

على قول األكثرين، الف فيه بعضهم، فهو يطلق اإلجماع  ينقل اإلجماع ويريد به األكثر وإن خ-رحمه اهللا-
 التالوة المراد بها ل قائماً بأناالحتما يتبعونه حق اتباعه، ويبقى  أي}يتْلُونَه حقَّ ِتالَوِتِه{فعلى كل حال 

فال  إال إذا اتبعوه حق اتباعه، ته ال يكون ذلك متحققاً فيهمونه حق قراءءالقراءة، ولكن الذين يتلونه بمعنى يقر
 والتحاكم إليه، وإال فإن هؤالء يكونون قد وقعوا  بل ال بد من التدبر والتفهم، وال بد من العمل بهتكفي التالوة

سورة ) ٣٠([ }وقَاَل الرسوُل يا رب ِإن قَوِمي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرآن مهجورا{ :كما قال تعالى ء من هجره،في شي

من هجر قراءته فهو هجره، من هجر تفهمه وتدبر معانيه فقد :  الحافظ ابن القيمقال، وهجره كما ]الفرقان
  .اكم إليه، فكل هؤالء داخلون في هجره العمل به أو هجر التحهجره، وكذلك من هجر

التالوة بمعنى االتباع، ، فن اآلية تحتمل المعنيينإ :-واهللا تعالى أعلم-يمكن أن يقال أنه المقصود هنا إذن و
قرأه حق قراءته، فال بد أن يتفهمه وأن يعمل به ويتحاكم  بمعنى القراءة، وبينهما مالزمة، فإن من والتالوة

  .إليه

 هذه المعاني، والقرآن يعبر به  كل تحمل علىها اآلية إذا احتلمت معنيين فأكثر بينهما مالزمة فإنوالقاعدة أن
 }ُأولَِئك يْؤِمنُون ِبِه الَِّذين آتَينَاهم الِْكتَاب يتْلُونَه حقَّ ِتالَوِتِه{:  فقوله،باأللفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة

  .ونه حق القراءة، ويتبعون ما فيه وينقادون لذلك، واهللا أعلمء أي يقر]سورة البقرة) ١٢١([

  ".]سورة البقرة) ١٢١([ }الَِّذين آتَينَاهم الِْكتَاب يتْلُونَه حقَّ ِتالَوِتِه{ عن خَبر }ُأولَِئك يْؤِمنُون ِبِه{ :وقوله"

 }ِذين آتَينَاهم الِْكتَابالَّ{ والمعنى أن اب المذكور قبله،على الكت يعود }يْؤِمنُون ِبِه{:  الضمير في قولهأي أن

  .هؤالء هم الذين يؤمنون بالكتابفمن صفتهم كذا وكذا، 

 محمد، يا به أرسلتك بما آمن إقامته، حق المتقدمين األنبياء على المنزلة الكتب أهل من كتابه أقام من أي "

واْ التَّوراةَ واِإلنِجيَل وما ُأنِزَل ِإلَيِهم من ربِهم ألكَلُواْ ِمن فَوِقِهم وِمن تَحِت ولَو َأنَّهم َأقَام{ :تعالى قال كما
قُْل يا َأهَل الِْكتَاِب لَستُم علَى شَيٍء حتَّى تُِقيمواْ التَّوراةَ واِإلنِجيَل {: وقال ،اآلية ]سورة المائدة) ٦٦([ }َأرجِلِهم
 وصدقتم اإليمان حقَّ بها وآمنتم اإلقامة حق أقمتموها إذا: أي ،]سورة المائدة) ٦٨([ }نِزَل ِإلَيكُم من ربكُموما ُأ

 ومؤازرته، ونصره باتباعه واألمر وصفته ونَعِته -صلى اهللا عليه وسلم- محمد بمبعث األخبار من فيها ما

الَِّذين يتَِّبعون الرسوَل النَِّبي اُألمي { :تعالى قال كما واآلخرة الدنيا في الخير واتباع الحق إلى ذلك قادكم
قُْل آِمنُواْ ِبِه َأو { :تعالى وقال ،اآلية ]سورة األعراف) ١٥٧([ }الَِّذي يِجدونَه مكْتُوبا ِعندهم ِفي التَّوراِة واِإلنِْجيِل

ويقُولُون سبحان ربنَا ِإن * اْ الِْعلْم ِمن قَبِلِه ِإذَا يتْلَى علَيِهم يِخرون ِلَألذْقَاِن سجداالَ تُْؤِمنُواْ ِإن الَِّذين ُأوتُو



 ٥

صلى اهللا - محمد شأن من به وعدنا ما كان إن: أي ]سورة اإلسراء) ١٠٨-١٠٧([ }كَان وعد ربنَا لَمفْعوالً
  ".لواقعا -عليه وسلم

 تحمل اآليات التي هي نظير لهذه اآلية، وهي التي يتعلق بها الملبسون المدلسون الذين يذكرون وعلى هذا
 عليهم ووعد المحسن -عز وجل- وقد أثنى اهللا  حق، على دين إن اليهود والنصارى:مثل هذه اآليات ليقولوا

ن الكذب، بل هم كفار كل ذلك مو، وال يجوز أن نكفرهم، -عز وجل-منهم بالجنة وأنهم ناجون عند اهللا 
 على طائفة منهم هم الذين كانوا قبل مبعث  فيها-عز وجل-إنما هذه اآليات التي أثنى اهللا وأعداء هللا ولرسله، 

 وكانوا على دين صحيح من غير تحريف، أو الذين أدركوه فاتبعوه، فإن -صلى اهللا عليه وسلم-محمد 
صلى اهللا عليه - فمن لم يتبع رسول اهللا -يه الصالة والسالمعل- يقتضي االتباع لمحمد  حقاًإيمانهم بكتابهم

 أنزل اهللا عليهم كتبه وأرسل  حيث فهو من حطب النار، وهم أكفر أهل الدنيا؛ ألنهم كفروا على علم،-وسلم
ما أحوجنا إلى تفهم هذه المعاني وبثها في فرسله، ومع ذلك وقعوا في هذا التكذيب والجحد والكفر العظيم، 

  . في مثل هذه األيام وخاصةالناس

وِإذَا يتْلَى علَيِهم قَالُوا آمنَّا ِبِه ِإنَّه الْحقُّ ِمن  *الَِّذين آتَينَاهم الِْكتَاب ِمن قَبِلِه هم ِبِه يْؤِمنُون{ :تعالى وقال "
ِلِمينسِلِه منَا ِإنَّا كُنَّا ِمن قَببر *رَأج نْؤتَوي لَِئكا ُأوِممَئةَ وينَِة السسِبالْح ُؤونرديوا وربا صِن ِبمتَيرم مه

نِفقُوني مقْنَاهز{ :تعالى وقال ،]سورة القصص) ٥٤-٥٢([} ر فَِإن تُملَمَأَأس ينياُألمو تُواْ الِْكتَابُأو قُل لِّلَِّذينو
 قال ولهذا ،]سورة آل عمران) ٢٠([ }واللّه بِصير ِبالِْعباِد ن تَولَّواْ فَِإنَّما علَيك الْبالَغَُأسلَمواْ فَقَِد اهتَدواْ وِإ

ومن يكْفُر ِبِه ِمن { :تعالى قال كما ]سورة البقرة) ١٢١([ }ومن يكْفُر ِبِه فَُأولَِئك هم الْخَاِسرون{ :تعالى
وم اِب فَالنَّارزاَألحهسورة هود) ١٧([ }ِعد[."  

 ترجع إلى شيء  المذكورةكل هذه الضمائر أي أن  يرجع إلى نفس الكتاب المذكور،}ِبِه {:الضمير في قوله
 }ومن يكْفُر ِبِه{ : أو في قوله،]سورة البقرة) ١٢١([ }ُأولَِئك يْؤِمنُون ِبِه{:  هو الكتاب، سواء في قولهواحد

  ..الخ.... ]سورة القصص) ٥٢([} هم ِبِه يْؤِمنُون{ :أو في قوله ،]سورة البقرة) ١٢١([

 بي، يؤمن ال ثم نصراني، وال يهودي األمة هذه من أحد بي يسمع ال بيده نفسي والذي((: الصحيح وفي "

  .)٣())النار دخل إال

واتَّقُواْ يوماً الَّ تَجِزي نَفْس * نِّي فَضلْتُكُم علَى الْعالَِمينيا بِني ِإسراِئيَل اذْكُرواْ ِنعمِتي الَِّتي َأنْعمتُ علَيكُم وَأ{
ونرنصي مالَ هةٌ وا شَفَاعهالَ تَنفَعٌل ودا عُل ِمنْهقْبالَ يئاً ون نَّفٍْس شَيسورة البقرة) ١٢٣-١٢٢([ }ع[.  

 األمي النبي الرسول اتباع على والحث لتأكيدل هاهنا وكررت السورة، صدر في اآلية هذه نظير تقدم قد

 عليهم، به أنعم ما وكتمان هذا كتمان من حذرهمف وأمته وأمره واسمه نعتَه كتبهم في صفته يجدون الذي

 ما على العرب من عمهم بني يحسدوا وال والدينية، الدنيوية النعم من عليهم، اهللا نعمة يذكروا أن وأمرهم

 عن والحيد وتكذيبه مخالفته على الحسد ذلك يحملهم وال ،منهم الخاتم الرسول إرسال من اهللا رزقهم

  ".الدين يوم إلى دائما عليه وسالمه اهللا صلوات موافقته،

                                                

 /  ١ج ) (١٥٣( باب وجوب اإليمان برسالة نبينا محمد صلى اهللا عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملـل بملـة   -أخرجه مسلم في كتاب اإليمان   - 3

 ).١٣٤ص 



 ٦

 ه هو ما ذكره ابن كثير همن أقرب ما يقال في تفسيره وبيان وج ها وتكرار،على كل حال هذه اآلية مضت

  .-رحمه اهللا-

 والعلم عند اهللا ، ولكن قد ال يظهر وجهها وعليها معارضات،وهاً أخرى لتكرارهاوبعض أهل العلم يذكر وج
  .-تبارك وتعالى- والتكلف سبيل غير محمود في الكالم على آيات اهللا -عز وجل-

  .. وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد هللا رب العالمين،وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد



 ١

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  )٥٢(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .بعدو،  وعلى آله وصحبه، وصلى اهللا وسلم على رسول اهللا رب العالمينالحمد هللا

 فََأتَمهن قَاَل ِإنِّي جاِعلُك ِللنَّاِس ِإبراِهيم ربه ِبكَِلماٍتوِإِذ ابتَلَى { : في قوله تعالى-رحمه اهللا-قال الحافظ 
ِدي الظَّاِلِمينهنَاُل عِتي قَاَل الَ ييِمن ذُرا قَاَل وامسورة البقرة) ١٢٤([ }ِإم[.  

 به يقتدى للناس إماما جعله تعالى اهللا وأن -عليه السالم- خليله إبراهيم شرف على منَبها تعالى يقول: "

وِإِذ ابتَلَى ِإبراِهيم ربه {: قال ولهذا والنواهي؛ األوامر من به تعالى اهللا كلفه بما قام ينح التوحيد في
 عليها، وليسوا إبراهيم ملَّة ينتحلون الذين نالكتابي وأهل المشركين لهؤالء محمد يا واذكر: أي }ِبكَِلماٍت

 اختباره: أي إبراهيم اهللا ابتالء لهؤالء اذكر منين،المؤ من معك والذين فأنت مستقيم عليها هو الذي وإنما

  ".والنواهي األوامر من به كلفه بما له

  :الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا أما بعد، بسم اهللا الرحمن الرحيم

 -رحمه اهللا-الحافظ ابن كثير  ]لبقرةسورة ا) ١٢٤([ }وِإِذ ابتَلَى ِإبراِهيم ربه ِبكَِلماٍت فََأتَمهن{:  تعالىفي قولهف

رحمه -، ولهذا مشى عليه الحافظ راًً مقد"اذكر"ـ منصوب ب:"إذ"، وواذكر لهؤالء ابتالء اهللا إبراهيم: يقول
  . في التفسير-اهللا

 كما هو معروف، ويطلق في  ويكون بالخير والشراالبتالء هو االمتحان واالختبار} وِإِذ ابتَلَى{: قوله
وِإِذ ابتَلَى ِإبراِهيم { :، وسيأتي الكالم على الكلمات في قولهال غالباً على االبتالء بما يكرهه اإلنساناالستعم

نهاٍت فََأتَمِبكَِلم هبسورة البقرة) ١٢٤([ }ر[.  

 بما مقا ينح التوحيد في به يقتدى للناس إماما جعله تعالى اهللا وأن: -رحمه اهللا-قول الحافظ ابن كثير و

األمر والنهي،  تكاليفمن  امتحنه بكلمات -عز وجل-أن اهللا  أي ،والنواهي األوامر من به تعالى اهللا كلفه
  .أو غير ذلك مما قيل أو قد يدخل في معناه ويرجع إليه غالباً

ي جاِعلُك ِإنِّ{ : على ذلك بقوله-عز وجل-على الوجه المطلوب، فكافأه اهللا   قام بهن:أي }فََأتَمهن{: قوله
  .]سورة البقرة) ١٢٤([ }ِللنَّاِس ِإماما

 اللفظ مكون من اإن هذ:  إبراهام ويقالقرأ ي في بعض القراءات المتواترة-صلى اهللا عليه وسلم-وإبراهيم 
إنه مركب من :  في موسىإن ذلك بالسريانية واهللا تعالى أعلم، كما يقولون:  أب ورحيم، ويقولون: هماشيئين
  .وهذا سبق ذكره في درس ماض من تفسير هذه السورةماء وشجر،  هما مو وشى والمعنى نكلمتي

"}نهفَّى{ :تعالى قال كما كلهن بهن قام: أي }فََأتَمالَِّذي و اِهيمرِإبما جميع ىوفَّ: أي ]سورة النجم) ٣٧([ }و 

  .-عليه اهللا صلوات- به فعمل له شرع



 ٢

شَاِكرا لَِّأنْعِمِه اجتَباه وهداه ِإلَى * يم كَان ُأمةً قَاِنتًا ِللِّه حِنيفًا ولَم يك ِمن الْمشِْرِكينِإن ِإبراِه{ :تعالى وقال
ك َأِن اتَِّبع ِملَّةَ ثُم َأوحينَا ِإلَي* وآتَينَاه ِفي الْدنْيا حسنَةً وِإنَّه ِفي اآلِخرِة لَِمن الصاِلِحين* ِصراٍط مستَِقيٍم

شِْرِكينالْم ِمن ا كَانمِنيفًا وح اِهيمرسورة النحل) ١٢٣-١٢٠([ }ِإب[.  

} قُْل ِإنَِّني هداِني ربي ِإلَى ِصراٍط مستَِقيٍم ِدينًا ِقيما ملَّةَ ِإبراِهيم حِنيفًا وما كَان ِمن الْمشِْرِكين{ :تعالى وقال

  .]سورة األنعام) ١٦١([

ِإن َأولَى * ما كَان ِإبراِهيم يهوِديا والَ نَصراِنيا ولَِكن كَان حِنيفًا مسِلما وما كَان ِمن الْمشِْرِكين{ :تعالى وقال
 ]سورة آل عمران) ٦٨-٦٧([ }واللّه وِلي الْمْؤِمِنينالنَّاِس ِبِإبراِهيم لَلَِّذين اتَّبعوه وهذَا النَِّبي والَِّذين آمنُواْ 

 كقوله القدرية الكلمات بها ويراد تطلق الكلمات فإن ،ونواٍه وأوامر بشرائع: أي }ِبكَِلماٍت{: تعالى وقوله

  ".]سورة التحريم) ١٢([ }ِتينوصدقَتْ ِبكَِلماِت ربها وكُتُِبِه وكَانَتْ ِمن الْقَاِن{ :-السالم عليها- مريم عن تعالى

 وال فاجر،  أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق، حينما تستعيذ بكلمات اهللا التي ال يجاوزها بر:إذا قلت
 الكلمات القدرية الكونية؛ ألنك تريد أن يكفيك اهللا شر كل ذي شر، وأن يكفيك المخاوف وإنما فالمقصود بها

  .ية الكونيةيكون ذلك بالكلمات القدر

 صح -عز وجل-كالم اهللا - أعوذ بكلمات اهللا، وقصدت بها الكلمات الشرعية التي هي القرآن: ولو قلت

ذلك؛ ألنه يجوز االستعاذة بالصفة، قل أعوذ بعزة اهللا وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بكلمات اهللا 
  .التامات، فكل هذا من االستعاذة بالصفة

 كلماته: أي ]سورة األنعام) ١١٥([ }وتَمتْ كَِلمتُ ربك ِصدقًا وعدالً{ :تعالى كقوله لشرعيةا بها ويراد وتطلق "

وِإِذ { :الكريمة اآلية هذه ذلك ومن نهيا، أو أمرا كان إن عدل طلب وإما صدق، خبر إما وهي ،الشرعية
نهاٍت فََأتَمِبكَِلم هبر اِهيمرتَلَى ِإببهن قام: أي ]سورة البقرة) ١٢٤([ }اب."  

أمر ونهي، فقام  أي بشرائع من بتكاليف معينةأن اهللا ابتاله   والمعنى هي كلمات شرعيةفي هذه اآليةالكلمات 
،  في هذه اآلية-رحمه اهللا-هذا هو المشهور وهو الذي اختاره ابن جرير الطبري و على الوجه المطلوب، ابه

  . قام بهن:أي }فََأتَمهن{: وقوله

 الزواجر وتَرك باألوامر قام امل ،فَعل ما على جزاء: أي ]سورة البقرة) ١٢٤([ }ِإنِّي جاِعلُك ِللنَّاِس ِإماما قَاَل{"

  ".حذوه ويحتذى به يقتدى وإماما قدوة للناس اهللا جعله

وجعلْنَا ِمنْهم َأِئمةً يهدون { : يقول-جلعز و-اإلمام هو المتقدم على غيره، واهللا  }جاِعلُك ِللنَّاِس ِإماما{
 جعله اهللا إماماً وكان أمة فهو رجل -صلى اهللا عليه وسلم-فإبراهيم ، ]سورة السجدة) ٢٤([ }ِبَأمِرنَا لَما صبروا

، هعدجامع للخصال الكاملة التي تفرقت في غيره، وصار مقدماً يقتدي به من جاء بوجامع لخصال الخير، 
  . بأن يتبع ملة إبراهيم حنيفاً-صلى اهللا عليه وسلم-ويكفي أن اهللا أمر نبيه 

 في عباس ابن عن فروي -عليه السالم- الخليل إبراهيم بها اهللا اختبر التي الكلماتتعيين في  اختلف وقد"

  ".إسحاق أبو رواه وكذا ،بالمناسك اهللا ابتاله: عباس ابنعن  الرزاق عبدفروى  :روايات ذلك

 بكلمات، ولم يحدد شيئاً دون شيء، فهذه الكلمات هي ما -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا أخبرنا أنه ابتلى إبراهيم 
كلفه بتكاليف فقام :  به من التكاليف التي كلفه بها، فإلى هذا القدر يمكن أن نقف ونقول-عز وجل-ابتاله اهللا 



 ٣

 على ذلك أن -عز وجل- فكافأه اهللا وال تفريطمن غير إخالل وال نقص   األكمل المطلوببها على الوجه

 بها، وهذا الذي مشى -عز وجل-هذه الكلمات التي كلفه اهللا تفاصيل خوض في أن نجعله للناس إماماً، دون 
  .-رحمه اهللا-عليه بعض المحققين، كابن جرير الطبري 

 بالمناسك، أو ،فه ببعض التكاليف كل أوكلفه بشرائع اإلسالم،:  وسواء قلناوكالم السلف كثير في هذه اآلية،
 أو بالصبر على  النمرود،مر بمفارقتهم وبمحاجةبأداء الرسالة، أو بالطهارة، أو بفراق قومه في اهللا، حينما ُأ

 مع  في ذلكه في النار، والهجرة من األوطان أو ما يتعلق بالضيافة، وخبرهئما وقع له من األذى العظيم وإلقا
كل ذلك على كل حال هو من جملة التكاليف التي ف ووحيده،  ابتلي به من ذبح ولده أو ما معروف،ئكةالمال

يوجب تخصيص بعض هذه المعاني ما ليس هناك وكلفه اهللا بها، فكل ذلك داخل تحت هذا المعنى الكبير، 
طلوب،  كلفه بتكاليف فقام بها على الوجه الم فهودون بعض، وبالتالي يكفي أن نعرف هذا القدر من المعنى،

  .أعلم واهللا تعالى

: قال ]سورة البقرة) ١٢٤([ }وِإِذ ابتَلَى ِإبراِهيم ربه ِبكَِلماٍت{ :عباس ابن عن -اًأيض- الرزاق عبد وروى"

 واالستنشاق والمضمضة، الشارب، قَص الرأس في الجسد؛ في وخمس الرأس في خمس بالطهارة ابتاله

 الغائط أثر وغسل اإلبط، ونَتْف والختان، العانة، وحلق األظفار، تقليم :الجسد وفي ،الرأس وفَرق والسواك

 صالح، وأبي والنَّخَعي، والشعبي، ومجاهد، المسيب، بن سعيد عن ورِوي: حاتم أبي ابن قال، بالماء والبول

  ".ذلك نحو الجلد، وأبي

  .هذه من جملة التكاليفكل و

      اهللا رسول قال: قالت -اي اهللا عنهرض- عائشة نع مسلم صحيح في ثبت ما هذا من وقريب: قلت" 

 الماء، واستنشاق والسواك، اللحية، وإعفاء الشارب، قص: الفطرة من عشْر((: -صلى اهللا عليه وسلم-

 تكون أن إال العاشرة ونسيت ))الماء وانتقاص العانة، وحلق اإلبط، ونتف البراجم، وغسل األظفار، وقص

  ".االستنجاء: يعني الماء، انتقاص: يعوِك قال، )١(المضمضة

في ظاهر الكف والرواجب هي ما يقابلها من باطن التي قد العالبراجم :  بعضهم يقولوالرواجبالبراجم 
معناها تعاهد هذه فعلى كل حال إذا قرأت في الفقه غسل البراجم والرواجب و، وبعضهم يعكس، الكف
  .ط التي قد ينبو عنها الماءقالمسا

 واالستحداد، الختان :خمس الفطرة((: قال -صلى اهللا عليه وسلم- النبي عن هريرة أبي عن الصحيح وفي"

  .لمسلم ولفظه )٢())اإلبط ونتف األظفار، وتقليم ،الشارب وقص

 في قومه فراق: فأتمهن إبراهيم بهن اهللا ابتلى التي الكلمات: قال عباس ابن عن إسحاق بن محمد وروى

 فيه الذي األمر خطر من عليه وقفه ما على وقفه حين اهللا في نمروذ ومحاجته ،رقتهمبمفا مرُأ حين اهللا

                                                

 ).٢٢٣ص  /  ١ج ) (٢٦١( باب خصال الفطرة -أخرجه مسلم في كتاب الطهارة  - 1

   )٢٥٧( باب خـصال الفطـرة   -ومسلم في كتاب الطهارة ) ٢٢٠٩ص  / ٥ج ) (٥٥٥٢( باب تقليم األظافر     -أخرجه البخاري في  كتاب اللباس        - 2

 .)٢٢١ص  /  ١ج (
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 من ذلك بعد والهجرة، أمرهم من ذلك هول على اهللا في ليحرقوه النار في إياه قذفه على وصبره ،خالفه

  .عنهم بالخروج أمره حين اهللا في وبالده وطنه

إنما المقصود مع  و هذا الجزاء في اهللا على هولمعنى ليحرقوهالليس  ،ذلك هول على اهللا في ليحرقوه: قوله
  .شدة ذلك

 فلما بذبحه، أمره حين ابنه ذبح من به ابتلي وما وماله، بنفسه عليها والصبر الضيافة من به أمره وما"

سورة ) ١٣١([ }ِمينَأسِلم قَاَل َأسلَمتُ ِلرب الْعالَ{ :له اهللا قال للبالء وأخلصه كله اهللا من ذلك على مضى
  ".وفراقهم الناس خالف من كان ما على ]البقرة

  . كل هذه المعاني فيما سبق ترجع إلى شيء واحد وهو التكاليف، واألمر والنهيعلى كل حال

 سأل ،إماما يمإبراه اهللا جعل لما ]سورة البقرة) ١٢٤([} قَاَل وِمن ذُريِتي قَاَل الَ ينَاُل عهِدي الظَّاِلِمين{ :وقوله"

  ".ذريته من بعده من األئمةُ تكون أن اهللا

 اهللا أخبره أنه سيجعله إماماً،  أي أنيحتمل أن يكون من قبيل السؤال والطلب والدعاء، }وِمن ذُريِتي{: قوله
 أئمة سواء  أي اجعل}وِمن ذُريِتي{:  أخذته الشفقة وما جبل عليه من محبة الخير للذرية، فقال لمافدعا ربه

ولْتَكُن منكُم ُأمةٌ يدعون ِإلَى الْخَيِر { : تعالى إنها تبعيضية كما هو الخالف في قوله:أو قيل  بيانية"من"ن إ:قيل
، فهذه تحتمل أيضاً أن تكون بيانية وأن ]سورة آل عمران) ١٠٤([ }ِف وينْهون عِن الْمنكَِرويْأمرون ِبالْمعرو

ال يريد أن هنا بيانية؛ ألنه " من" فـ أبناء بررة،مأريد منك: يقول الرجل ألبنائه مثال حينماف تبعيضية، تكون
أريد منكم رجلين يذهبان إلى مكان كذا وكذا، :  لكن لما تقول عققة،ن بررة والباقيألبناءيكون بعض هؤالء ا

 بيانية يعني اجعل "من "يحتمل أن تكون }يِتيوِمن ذُر{: المقصود هنا أن قولهو تبعيضية، هنا تكون" من"فـ
  .بعضهم أئمةحتمل أن تكون تبعيضية، أي اجعل ذريتي أئمة، وت

 لما أخبره أنه سيجعله للناس إماماً سأل عن يحتمل أن يكون على سبيل االستفهامو،  طلباً هذايحتمل أن يكونف
واألقرب أن ذلك على ، ن ذلك ال ينال الظالمين منهمالذرية ما شأنهم، هل ستكون لهم اإلمامة أو ال؟ فأجابه بأ

  . أن يجعل من ذريته أئمة كذلك-تبارك وتعالى-ربه من  طلب  فهوسبيل الطلب،

وِإذْ َأخَذَ {: كما في فالحديث المفسر لقوله تعالىيمكن أن تكون مأخوذة من الذر  لذرية ا}وِمن ذُريِتي{: قوله
وأنه مسح على ظهر  ]سورة األعراف) ١٧٢([ } ظُهوِرِهم ذُريتَهم وَأشْهدهم علَى َأنفُِسِهمربك ِمن بِني آدم ِمن

  .آدم فاستخرج ذريته أمثال الذر

سورة ) ١٣([ }وما ذَرَأ لَكُم ِفي اَألرِض{ : وقال تعالى ذرأ اهللا الخلق،: يقالذرأ،:  منةًكون مأخوذتويحتمل أن 

  .. واهللا أعلم ذرأهم على األرض كما يذرأ الزارع الحب،ك باعتبار أن اًهللاغير ذل ، ويحتمل]النحل

 سيكون أنه وأخبر ،ذلك إلى فأجيب ذريته من بعده من األئمةُ تكون أن اَهللا سأل إماما إبراهيم اهللا جعل لما"

 إلى أجيب أنه على يلوالدل بهم، يقتدى فال أئمة يكونون وال اهللا عهد ينالهم ال وأنه ظالمون ذريته من

 نبي فكل ]سورة العنكبوت) ٢٧([ }وجعلْنَا ِفي ذُريِتِه النُّبوةَ والِْكتَاب{ :العنكبوت سورة في تعالى اهللا قول طَِلبِتِه

  .عليه وسالمه اهللا صلوات ذريته ففي إبراهيم بعد اهللا أنزله كتاب وكل اهللا أرسله
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 ينال ال ظالم ذريته في كائن أنه يخبرهف ]سورة البقرة) ١٢٤([ }نَاُل عهِدي الظَّاِلِمينقَاَل الَ ي{ :تعالى قوله وأما

  ".خليله ذرية من كان وإن أمره من شيئا يوليه أن ينبغي وال، عهده

 ال ينال :أي  باإلمامة،هعهدالعهد المقصود به  ]سورة البقرة) ١٢٤([ }قَاَل الَ ينَاُل عهِدي الظَّاِلِمين{: قوله تعالى

) ١٢٤([ }قَاَل الَ ينَاُل عهِدي قَاَل ِإنِّي جاِعلُك ِللنَّاِس ِإماما قَاَل وِمن ذُريِتي{ :ة في قولهعهدي باإلمامة المذكور

  .أي اإلمامة المشار إليها ]سورة البقرة

 -عليهم الصالة والسالم-ء داخلة في اإلمامة؛ ألن األنبيا النبوةفهي النبوة، وعلى كل حال : وبعضهم يقول

  .أئمة يقتدى بهم

لم يجر له ذكر وال ا المعنى ، لكن هذالخالص والنجاة من عذاب اآلخرة: أي }الَ ينَاُل عهِدي{ :وبعضهم يقول
أي ليس لهم  }الظَّاِلِمين الَ ينَاُل عهِدي{:  فقال،سأل ربه الخالص لذريته والنجاةهو لم يفيوجد ما يدل عليه، 

  .دي عهد بذلكعن

بعضهم يذكر بل عد، هذا أيضاً ال يخلو من بف -عز وجل-ن المقصود بالعهد هنا دين اهللا إ: وقول من قال
ال ينال :  أي-واهللا أعلم- وإنما األقرب ،ال عهد عليك لظالم فتطيعه:  أي:يقول فمعنى أبعد من هذا كله

 دعا ربه أن م ومن ثَ،-صلى اهللا عليه وسلم-راهيم  عنها أنها كائنة إلب-تبارك وتعالى-اإلمامة التي أخبر 
  .يرزقه ذلك

سورة ) ١٢٦([ }رب اجعْل هَذَا بلَدا آِمنًا وارزقْ َأهلَه ِمن الثَّمراِت{ :حينما أخبر اهللا عنه أنه دعا لمكةسيأتي و

خص الدعاء بأهل  فهو ]سورة البقرة) ١٢٦([ }اآلِخِرمن آمن ِمنْهم ِباللِّه والْيوِم { : ذلك بقوله قيد أنه]البقرة
 أن ذلك -عز وجل- فأخبره اهللا  في األول وذلك أنه لما سأل اإلمامة لذريته؛ وباليوم اآلخر تأدباً باهللاإليمان

الْيوِم من آمن ِمنْهم ِباللِّه و{:  إنما يختص بأهل اإليمان، فقال أيضاًالدعاء بالرزق ال يحصل للظالمين ظن أن
ظن أن ذلك ال يصح أن يكون هو ، ف-عز وجل- وهذا من أدب األنبياء مع اهللا ]سورة البقرة) ١٢٦([ }اآلِخِر

) ١٢٦([ }ومن كَفَر فَُأمتِّعه قَِليالً{ :اإلمامة تختلف، فقال له الفرق بين الرزق واإلمامة وأن ألهل الكفر فبين اهللا

 شأن يختلف عن اإلمامة، وؤمن والكافر، والرزق ال يختص بأهل اإليمان فه تعطى للمالدنيا ف]سورة البقرة

 ]سورة البقرة) ١٢٤([ }وِمن ذُريِتي قَاَل الَ ينَاُل عهِدي الظَّاِلِمين{ :-تبارك وتعالى-وله في قاإلمامة فولذلك 

هل الكفر، وإنما ألللظالمين وفهذا يقع ألهل الخير والفضل ويقع ؛ تحصيل الرئاسة والملكليس المقصود بها 
قدم على غيره في الطاعة والصالح والهدى، كما في يإماماً يقتدى به في خصال الخير، و  أن يكونالمقصود

  .، واهللا تعالى أعلم]سورة الفرقان) ٧٤([ }واجعلْنَا ِللْمتَِّقين ِإماما{ :-تبارك وتعالى-قوله 

 إعالم ففيها ظالماً باإلمامة اهللا عهد ينال ال أنه الخبر في ظاهرة كانت وإن اآلية هذه أن جرير ابن واختار"

  .لنفسه ظالم هو من ذريتك من سيوجد أنه -عليه السالم- الخليل إلبراهيم اهللا من

  ". وال حاكماً وال مفتياً وال شاهداً وال راوياًالظالم ال يصلح أن يكون خليفة: يوقال ابن خويز منداد المالك

يفهم منها أن الظالم ال يصلح أن يقدم في الناس، ولكن ذلك ليس من األمر القدري بحيث إن و ذ منهايعني يؤخ
  وإنما هو أمر يفهم من هذه اآلية،قدره بحيث إنه ال يحصل للظالمين، قضى ذلك وحكم به و-عز وجل-اهللا 



 ٦

يقدم به أهل الظلم والفجور إذا كانت اإلمامة في الدين ال تصلح للظالمين فكذلك أيضاً كل وجه وهو أنه 
  .والكفر ينبغي أن يمنع

الخبر لتقرير هذه المعاني لم يرد هذا  خاصة أنه و، ضمناًهذا المعنى ام منههفْ في،لكن اآلية خبر كما هو ظاهر
 في ن هذه اإلمامةأ همفُ ]سورة البقرة) ١٢٤([} الَ ينَاُل عهِدي الظَّاِلِمين{ :قال اهللالما  وما سيق لذلك، وإنما ابتداء

وباركْنَا علَيِه وعلَى ِإسحقَ وِمن ذُريِتِهما { :-عز وجل- كما قال -صلى اهللا عليه وسلم-ذرية إبراهيم 
ِبينلِّنَفِْسِه م ظَاِلمو ِسنحوصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله واهللا تعالى أعلم ]سورة الصافات) ١١٣([ }م ،

 .والحمد هللا رب العالمين ،وصحبه وسلم



 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 )٥٣(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  .الحمد هللا، وصلى اهللا وسلم على رسول اهللا

ِم ِإبراِهيم وِإذْ جعلْنَا الْبيتَ مثَابةً لِّلنَّاِس وَأمناً واتَِّخذُواْ ِمن مقَا{ : في قوله تعالى-رحمه اهللا-قال الحافظ 
 }وِإذْ جعلْنَا الْبيتَ مثَابةً لِّلنَّاِس{: تعالى قوله عباس ابن عن العوفي قال " :]سورة البقرة) ١٢٥([ }مصلى

  ".إليه يعودون ثم أهليهم إلى يرجعون ويأتونه وطرا منه يقضون ال :يقول

  : رسول اهللا، أما بعدالحمد هللا، والصالة والسالم على، بسم اهللا الرحمن الرحيم

 واذكروا إذ جعلنا البيت أي ]سورة البقرة) ١٢٥([ }وِإذْ جعلْنَا الْبيتَ مثَابةً لِّلنَّاِس وَأمناً{: -تبارك وتعالى-فقوله 
  .مثابة للناس وأمناً

ن الثواب، أي أنه  ممثابة: ، وبعضهم يقولعاً يرجع إليه الناس بعد تفرقهم مرج:قيل }مثَابةً{: والمراد بقوله
وتحط فيه الخطايا، والهاء يمكن أن تكون ر فيه األجور م فيه الحسنات وتكثَّ فهو مكان تعظُ،موضع للثواب

  .للمبالغة أو للتأنيث

محل  المراد أنه  إما أن يكون]سورة البقرة) ١٢٥([ }وِإذْ جعلْنَا الْبيتَ مثَابةً لِّلنَّاِس وَأمناً{: قوله فالمقصود أن
 ال يقضون -رضي اهللا عنه- أو أنهم يثوبون إليه فيكون ذلك موافقاً لما جاء أو روي عن ابن عباس ،للثواب

، بل كلما إليه، بمعنى أنهم ال يكتفون بزيارة واحدة إليه منه وطراً يأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون
  .أتوا إليه ورجعوا إلى أهليهم تاقت نفوسهم إليه ثانية

  .وهذا شيء مشاهد  في زاد المعاد جعل ذلك من خصائص مكة،-رحمه اهللا-ابن القيم و

  . يثوبون أي يرجعون إليه]سورة البقرة) ١٢٥([ }وِإذْ جعلْنَا الْبيتَ مثَابةً لِّلنَّاِس وَأمناً{

 يأتونه وطرا، منه يقضون ال :يقول }اِسوِإذْ جعلْنَا الْبيتَ مثَابةً لِّلنَّ{: تعالى قوله عباس ابن عن العوفي قال"

  .إليه يعودون ثم أهليهم، إلى يرجعونو

) ١٢٥([ }وِإذْ جعلْنَا الْبيتَ مثَابةً لِّلنَّاِس وَأمناً{ :العالية أبي عن أنس بن الربيع عن الرازي جعفر أبو وقال

  ".السالح فيه لجعي وأن العدو، من أمنًاو: يقول ]سورة البقرة

 يثوبون إليه كلما فارقوه تاقوا  إذ جعلناه مثابة اسم مكان، أي موضع أمن}وَأمناً{ : قولهيعني يمكن أن يكون
  .إليه ثانية

االعتداء، وأن يجعل فيه السالح، ولهذا نهى الخوف من العدو ومن  من  أي مكاناً يأمنون فيه}وَأمناً{: وقوله
  .سالح بمكة عن حمل ال-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 

  .يسبون ال آمنون وهم حولهم، من الناس يتَخَطَّف الجاهلية في كانوا وقد"

  .آمنًا كان دخله من: قالوا أنس بن والربيع وقتادة والسدي وعطاء مجاهد، عن وروي

 مثابة كونه من وقدرا شرعا به موصوفًا جعله وما البيت شرف يذكر تعالى اهللا أن هذه اآلية ومضمون

  ".وطرا منه تقضي وال إليه وتحن األرواح إليه تشتاق محال جعله: أي اس،للن



ويتَخَطَّفُ { :-عز وجل- جعل مكة موضعاً لألمن كما قال اهللا -عز وجل- أي أن اهللا شرعاً وقدراً: قوله
ِلِهموح ِمن طة به، يرة المخاوف المح مع كث فجعلهم بهذه المثابة، أي يأمنون فيه،]سورة العنكبوت) ٦٧([ }النَّاس

 وأما مكة فقد ،فالناس يحصل لهم من السبي والقتل وما إلى ذلك مما يحصل من غارات القبائل وما إلى ذلك
حرمة  شرعاً ف: قدراً، وأما:هذا معنىو موضعاً يأمنون فيه على نفوسهم وأموالهم، -عز وجل-جعلها اهللا 
صلى اهللا عليه -ذ خلق السموات واألرض، وقد قال النبي  قد حرمها م-عز وجل- حيث إن اهللا مكة معلومة

  .)١())إن إبراهيم حرم مكة((: -وسلم

 -عليه السالم- إبراهيم خليله لدعاء تعالى اهللا من استجابة عام، كلَّ إليه ترددت ولووال تقضي منه وطراً "

) ٤٠([ }ربنَا وتَقَبْل دعاء{ :قال أن إلى ]سورة إبراهيم) ٣٧([ }فَاجعْل َأفِْئدةً من النَّاِس تَهِوي ِإلَيِهم{ :قوله في

 وما، آمنًا كان دخله ثم فعل ما فعل قد كان ولو أمن دخله من منًا،آ جعله بأنه تعالى ويصفه ]سورة إبراهيم

  ".أوال بانيه لشرف إال الشرف هذا

ت ال يجير من قد أصاب دماً حراماً أو ماالً تفاق، إذ إن البي بعض السلف ولكنه ليس محل اهذا الكالم قال به
  .حراماً أو نحو ذلك، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يؤخذ من أحدث فيه حدثاً

 إال  بغى أهل مكة على اإلمام ولم يمكن دفعهم عن ذلك البغيما إذاعلى  أيضاً -رحمهم اهللا-وتكلم العلماء 
أن السارق يسرق فيترك، والقاتل يقتل   ذلك معنىكن ليسولالحرم موضع لألمن؛ بالقتال، فالمقصود أن 

  .لجأ إلى الحرمسيفكل من جنى جناية  إذ لو كان األمر كذلكفيترك، فيكون الحرم محالً الجتماع المجرمين، 

 الْبيِت َأن وِإذْ بوْأنَا ِلِإبراِهيم مكَان{ :تعالى قال كما الرحمن خليل وهو  الشرف إال لشرف بانيه أوالًوما هذا"
ِإن َأوَل بيٍت وِضع ِللنَّاِس لَلَِّذي ِببكَّةَ مباركًا وهدى { :تعالى وقال ]سورة الحـج) ٢٦([ }لَّا تُشِْرك ِبي شَيًئا

الَِمينآِمنًا* لِّلْع كَان خَلَهن دمو اِهيمرِإب قَامنَاتٌ مياتٌ بعمرانسورة آل ) ٩٧([ }ِفيِه آي[.  

واتَِّخذُواْ ِمن مقَاِم ِإبراِهيم { :فقال عنده بالصالة األمر مع إبراهيم مقام على نَبه الكريمة اآلية هذه وفي
  .]سورة البقرة) ١٢٥([ }مصلى

) ١٢٥([ }ىواتَِّخذُواْ ِمن مقَاِم ِإبراِهيم مصل{ :جبير بن سعيد عن مسلم بن اهللا عبد عن الثوري سفيان وقال

 إسماعيل ويناوله عليه يقوم فكان رحمة اهللا جعله قد اهللا نبي إبراهيم مقام الحجر: قال ]سورة البقرة

  ".رجاله الختلف يقولون كما رأسه غَسل ولو ،الحجارة

رى المتواترة، قراءة ، في القراءة األخ]سورة البقرة) ١٢٥([ }واتَِّخذُواْ ِمن مقَاِم ِإبراِهيم مصلى{ :قوله تعالى
واتَِّخذُواْ ِمن { على سبيل الخبر، والقراءة األولى على سبيل األمر )خَذواواتَّ (:نافع وابن عامر بفتح الخاء

 واحدة منهما تدل على  وال منافاة بين القراءتين، إذ إن كل،]سورة البقرة) ١٢٥([ }مقَاِم ِإبراِهيم مصلى
  .-عليه الصالة والسالم-م إبراهيم مشروعية الصالة عند مقا

 وال أهل العلم أنه الحجر المعروفعلى المشهور من أق -عليه الصالة والسالم- المقصود بمقام إبراهيمو

 وأصل ذلك على المشهور عند أهل العلم أنه كان يرتقي عليه -صلى اهللا عليه وسلم- قدمه ئالذي فيه موط
                                     

 باب فضل المدينة ودعاء النبي -ومسلم في كتاب الحج ) ١٤٩٨ص  / ٤ج ) (٣٨٥٦( باب أحد يحبنا ونحبه -أخرجه البخاري في كتاب المغازي   - 1
 ).٩٩١ص  / ٢ج ) (١٣٦١(صلى اهللا عليه وسلم فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها 



كما يقول بنى به الطين ونحو ذلك، وليس ذلك  الجحر مع مالمسة ما يقدميه على هذالبناء الكعبة فظهر أثر 
بل ليس له  ليس له عالقة بموضوع بناء الكعبة فهذا ؛يغتسل عليه أو أنه اغتسل عليهكان بعضهم من أنه 

 أن الماء حينما يمتزج بالطين فإنه ال يكون ذلك موضعاً أي قدماه، تاغتسل عليه الختلفقد لو كان أصل إذ 
 قدماه فال تنطبع فيه بهذه ت لو كان محالً لالغتسال الختلف بمعنى أنهميزاً تظهر فيه آثار القدم باألصابع،مت

  الحجرالمقصود أن ذلكف، غسلها  هو بحاجة إلى ال يجعل رجله بهذه المثابة وإنما كذلكلالطريقة، والمغتِس

  .إنما كان يرتقي عليه لبناء الكعبة

 كانت -صلى اهللا عليه وسلم- أن أصابع إبراهيم -رضي اهللا عنه-أنس بن مالك وهذا الحجر كما جاء عن  
 ن أصابع قدم إبراهيمإنه أدرك الحجر وإ :كان يقول من صغار الصحابة -رضي اهللا عنه-أنس و ظاهرة فيه،

ذكر أن يو قدم ليس لها آثار األصابع، وجود أثرم وإنما ال اآلن غير ظاهرةاألصابعطبعاً و ظاهرة فيه، كانت
مور؛ وذلك أن تلك اآلثار بقيت تلك المدة الطويلة ، وهذا من أعجب األ عليهاذلك قد ذهب بسبب مسح الناس

 أدركها أنس وجوداً وعدماً بسبب مسح  حيثثم ذهبت في مدة يسيرة  أوثانالجاهلية وهم أهلومرت بفترة 
ؤز بها الناس من أجل دفعهم إلى التشبث يالناس عليها فهذا يدل على نشاط الشيطان والجهود الحثيثة التي 

ل والشواهد  والدالئ بها،ونإلى ذلك، فالناس يسرعون إلى مثل هذه األشياء، وكثير منهم يتعلق باألحجار وما
إليها في  في الشجرة التي رأى الناس يسرعون -رضي اهللا عنه- خبر عمر على هذا كثيرة جداً، ومن ذلك

  . من األخبار فأمر بقطعها، إلى غير ذلكطريقه بين مكة والمدينة

  ".رأسه غسلت حتى إبراهيم قدم تحت إسماعيل زوجة وضعته الذي الحجر: المقام: السدي وقال"

 الختلف يقولون كما رأسه غَسل ولو : وهيالسابقة قد ال تتضحفالرواية الرواية السابقة،  يفسرالكالم  هذا

  .يما قيل، لكن هذا الكالم فيه نظريغتسل عليه فكان أنه  المقصودو، رجاله

 بن والربيع وقتادة البصري الحسن عن تفسيره في الرازي وحكاه غيره، ورجحه ،وضعفه القرطبي حكاه" 

  .أنس

صلى - النبي طاف لما": قال -صلى اهللا عليه وسلم- النبي حجة عن يحدث جابر عن حاتم أبي ابن وروى
: -عز وجل- اهللا فأنزل مصلى؟ نتخذه أفال: قال نعم،: قال أبينا؟ مقام هذا: عمر له قال -اهللا عليه وسلم

  ".)٢(]سورة البقرة) ١٢٥([ }واتَِّخذُواْ ِمن مقَاِم ِإبراِهيم مصلى{

لو اتخذنا من مقام ": -صلى اهللا عليه وسلم- قال للنبي -رضي اهللا تعالى عنه-الروايات الثابتة أن عمر 
ه الرواية، ولكن ذلك  ال يصح من جهة اإلسناد كهذان بعض هذه الروايات بمفرده، وإن كا)٣("إبراهيم مصلى

  .من طرق أخرى ال مطعن في ثبوتها  أخرىثابت بأدلة

، يرجعون يثوبون مثابة ]سورة البقرة) ١٢٥([ }واتَِّخذُواْ ِمن مقَاِم ِإبراِهيم مصلى{: قوله باب: البخاري وقال"
وافقت ربي في ثالث، أو وافقني ربي في ثالث، : "قال عمر بن الخطاب: ك، قالثم روى عن أنس بن مال

                                     

 . ابن ماجهسننضعيف منكر كما في : يوقال األلبان) ٣٢٢ص  / ١ج ) (١٠٠٨( باب القبلة - أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات - 2

 )١٥٧ص  / ١ج ) (٣٩٣(فصلى إلى غيـر القبلـة   من سها  باب ما جاء في القبلة ومن ال يرى اإلعادة على     - أخرجه البخاري في أبواب القبلة       - 3

 .واللفظ للبخاري) ١٨٦٥ ص / ٤ج ) (٢٣٩٩( باب من فضائل عمر رضي اهللا عنه -ومسلم في كتاب فضائل الصحابة رضي اهللا تعالى عنهم 



) ١٢٥([ }واتَِّخذُواْ ِمن مقَاِم ِإبراِهيم مصلى{: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: يا رسول اهللا: قلت

المؤمنين بالحجاب، فأنزل اهللا يا رسول اهللا يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات : وقلت ]سورة البقرة
إن :  بعض نسائه فدخلت عليهن فقلت-صلى اهللا عليه وسلم- وبلغني معاتبة النبي: آية الحجاب، قال

يا عمر أما في رسول ما يعظ : انتهيتن أو ليبدلن اهللا رسوله خيراً منكن، حتى أتيت إحدى نسائه قالت
) ٥([ }...ه ِإن طَلَّقَكُن َأن يبِدلَه َأزواجا خَيرا منكُن مسِلماٍتعسى رب{ :ه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل اهللاءنسا

  .)٤(اآلية ]سورة التحريم

 أربعا، ومشى ثالثًا، فرمل الركن، -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول استلم: قال جابر عن وروى ابن جرير

 بينه المقام فجعل ]سورة البقرة) ١٢٥([ }مقَاِم ِإبراِهيم مصلىواتَِّخذُواْ ِمن {: فقرأ إبراهيم، مقام إلى نفذ ثم

  .صحيحه في مسلم رواه الذي الطويل الحديث من قطعة وهذا ،ركعتين فصلى البيت وبين

صلى اهللا عليه - اهللا رسول قدم: يقول عمر ابن سمعت": قال دينار بن عمرو عن بسنده البخاري وروى
  .)٥("ركعتين المقام خلف وصلى ،اًسبع بالبيت فطاف -وسلم

 لبناء عليه يقوم -عليه السالم- إبراهيم كان الذي الحجر هو إنما بالمقام المراد أن على يدل مما كله فهذا

 لرفع بيده فيضعها الحجارة ويناوله فوقه ليقوم به -عليه السالم- إسماعيل أتاه الجدار ارتفع لما ،الكعبة

 من فرغ كلما ،عليه واقف وهو الكعبة حول يطوف األخرى، الناحية إلى انتقل ناحية لكَم كلَّماو الجدار،

 وإسماعيل إبراهيم قصة في بيانه سيأتي كما الكعبة نجدارا تم حتى هكذاو تليها التي الناحية إلى نقله جدار

 تعرفه معروفًا هذا يزل ولم فيه ظاهرة قدميه آثار وكانت البخاري عند عباس ابن رواية من البيت بناء في

  :الالمية المعروفة قصيدته في طالب أبو قال ولهذا جاهليتها؛ في العرب

  رطبـة  الصخر في إبراهيم وموطُئ

  

  ناعـل  غيـر  حافيـا  قدميـه  على  

  

  ".ذلك المسلمون أدرك وقد

، حافياً غير ناعلكان  لظهور آثار األصابع، بينما حالياً ال يظهر فيها أنه حافياً غير ناعلكان عرف أنه طبعاً 
الذي عليه عامة أهل العلم سلفاً وخلفاً، هو على كل حال المقام المقصود به الحجر، وهذا هو المشهور، وو

 بدليل خلفه ال خلف المكان الذي هو فيه؛ فإن الصالة تكون مرتبطة به، فمهما تغير مكانه فإنه يصلى ومن ثم
عمر أنه صلى في موضعه األول، أو  أحد ال عمر وال غيرنقل عن  لما نقله لم ي-رضي اهللا عنه-أن عمر 

إلى موضعه األول، فليست العبرة بمكانه كما هو الحال بالنسبة للكعبة، فإنه كما هو معلوم لو أنها هدمت مثالً 
يقابل البناء وإنما  وإن كان لن  الجهةإلىيصلي إنه السطح ف من فإنه يصلى إلى الجهة، ولو أن اإلنسان صلى

  .فالمقصود أن االتجاه أو االستقبال أو الصالة تكون خلف الحجر، وليس خلف مكان الحجر، ل ما فوقهيقاب

                                     

 )١٥٧ص  / ١ج ) (٣٩٣( باب ما جاء في القبلة ومن ال يرى اإلعادة على من سها فصلى إلى غيـر القبلـة       - أخرجه البخاري في أبواب القبلة       - 4

 .فظ للبخاريوالل) ١٨٦٥ص  / ٤ج ) (٢٣٩٩( باب من فضائل عمر رضي اهللا عنه -ومسلم في كتاب فضائل الصحابة رضي اهللا تعالى عنهم 

 باب ما يلـزم  -ومسلم في كتاب الحج ) ٥٨٨ص  / ٢ج ) (١٥٤٧( باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام -أخرجه البخاري في كتاب الحج    - 5
 ).٩٠٦ص  / ٢ج ) (١٢٣٤(من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسعي 



،  ومنهم من فسره بما هو أوسع من هذا-وهذا بعيد- المقصود به عرفة ن مقام إبراهيمإ: وهناك من قال
ى والجمار وما إلى ذلك، عرفة ومزدلفة ومن مقاماته في الحجومقام إبراهيم، أي مقاماته في الحج، : فقال

أي اتخذوا منها  ]سورة البقرة) ١٢٥([ }واتَِّخذُواْ ِمن مقَاِم ِإبراِهيم مصلى{: وعلى هذا فالمقصود بقوله تعالى
  .وهذا بعيد، واهللا أعلممتعبدا، 

 -المعليه الس- أصابعه أثر فيه المقام رأيت: قال مالك بن أنسفعن ، فيه ذلك المسلمون أدرك وقد"

    .بأيديهم الناس مسح أذهبه أنه غير قدميه، خْمصأو

 يمنة الحجر يلي مما الباب جانب إلى اليوم معروف ومكانه قديما، الكعبة بجدار ملصقًا المقام كان وقد: قلت

  .هناك المستقلة البقعة في الباب من الداخل

 البناء عنده انتهى أنه أو الكعبة رجدا إلى وضعه البيت بناء من فرغ لما -عليه السالم- الخليل وكان

 مقام عند يكون أن وناسب الطواف،  منفراغال عند هناك بالصالة أمر -أعلم واهللا- ولهذا هناك؛ فتركه

رضي - الخطاب بن عمر المؤمنين أمير الكعبة جدار عن أخره وإنما فيه، الكعبة بناء انتهى حيث إبراهيم
 فيهما قال اللذين الرجلين أحد وهو باتباعهم، ُأِمرنا الذين الراشدين الخلفاءو المهديين األئمة أحد -اهللا عنه

 القرآن نزل الذي وهو )٦())وعمر بكر أبي بعدي من باللَّذَين اقتدوا((: -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول

  .أجمعين مرضي اهللا عنه أصحابه من أحد ذلك ينكر لم ولهذا عنده؛ الصالة في بوفاقه

     الخطاب بن عمر نقله من أول: قال: أصحابنا من وغيره عطاء حدثني جريج ابن عن الرزاق دعب قال

  .-رضي اهللا عنه-

رضي - الخطاب بن عمر اآلن موضعه إلى المقام أخر من أول: قال مجاهد عن أيضا الرزاق عبدوروى 
  .-اهللا عنه

 في كان المقام أن -ارضي اهللا عنه- ائشةع عن البيهقي الحسين  علي بنبن أحمد بكر أبو الحافظ وروى

 عمر أخره ثم بالبيت، ملتصقًا -رضي اهللا عنه– بكر أبي وزمان -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول زمان

  ".تقدم ما مع صحيح إسناد وهذا -رضي اهللا عنه- الخطاب بنا

  

  

 

                                     
وصححه األلباني فـي    ) ٦٠٩ص  / ٥ج  ) (٣٦٦٢( عمر رضي اهللا عنهما كليهما        باب في مناقب أبي بكر و      -أخرجه الترمذي في كتاب المناقب       - 6

 ).٢٨٩٥(صحيح الترمذي برقم 



 ١

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 )٥٤(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .الحمد هللا، وصلى اهللا وسلم على رسول اهللا

اِئِفين وعِهدنَا ِإلَى ِإبراِهيم وِإسماِعيَل َأن طَهرا بيِتي ِللطَّ{ :في قوله تعالى -رحمه اهللا-  ابن كثيرقال الحافظ
وعِهدنَا ِإلَى ِإبراِهيم { :قوله :البصري الحسن قال" :]سورة البقرة) ١٢٥([ }السجوِد والْعاِكِفين والركَِّع

، شيء ذلك من يصيبه وال والنَّجس األذى من يطهراه أن اهللا أمرهما: قال ]سورة البقرة) ١٢٥([ }وِإسماِعيَل
  .أمره: قال عهده؟ ما: اءلعط قلت: جريج ابن وقال

: قال ]سورة البقرة) ١٢٥([ } ِللطَّاِئِفين والْعاِكِفينَأن طَهرا بيِتي{ :قوله :عباس ابن عن جبير بن سعيد وقال

  .األوثان من

  ".جسوالر الزور وقول والرفث األوثان من ذلك نأ }طَهرا بيِتي ِللطَّاِئِفين{: جبير بن وسعيد مجاهد وقال

  : أما بعد،الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم

عهده أي أمره، : ]سورة البقرة) ١٢٥([ }وعِهدنَا ِإلَى ِإبراِهيم وِإسماِعيَل َأن طَهرا بيِتي{ :-عز وجل-فيقول اهللا 
، إذ -مرضي اهللا تعالى عنه-ألقوال التي قالها السلف أي أمرناهما بتطهير البيت، وهذا التطهير يشمل جميع ا

من النجاسات  بتطهيره -عز وجل-إنه يشمل التطهير الحسي، كما يشمل التطهير المعنوي، فقد أمرهما اهللا 
النجاسات المعنوية كالشرك والفجور والفواحش وأشباه ذلك، فينبغي أن ذلك من الحسية من كل قذر يدنسه، وك

  . أطهر بقعة حساً ومعنى-عز وجل-  اهللاحرم يكون

: تعالى قوله في قال أنه جبير بن سعيد وعن، معروف بالبيت فالطواف }ِللطَّاِئِفين{ :تعالى قوله وأما"

}بة من أتاه من: يعني }ِللطَّاِئِفينغُر."  

 ألن ؛ر لهم فيطه أنهم الذين يطوفون بالكعبة،:الطائفين يحتمل معنيين، المعنى األول وهو المشهور المتبادر

 إذ فيها عبادة تختص بها ال توجد في مكان آخر وهي الطواف، فإذا ذكر الطواف مع ؛مكة تفترق عن غيرها
  .البيت فإن المقصود به الطواف المعروف

بمعنى العابر ومن  يطوف به من أي  على معنى آخر}ِللطَّاِئِفين{ : حمل الطواف في قوله منومن أهل العلم
وهؤالء الذين يفسرونه بهذا التفسير يجعلون ، أهل مكةيئه عارضاً دون من هم من يكون مج أييلم به، 

هو على هذا االعتبار العاكف ، ويكون  من خارجه، بمعنى أن الطائف هو الذي يأتي البيتل كوف مقابالًعال
 المتبادر المشهور المعنى األصل حمل ألفاظ القرآن علىفيه بعد؛ فالمعنى  بهذا المقيم بمكة، وتفسير الطائفين

  . واهللا تعالى أعلم،دون المعنى البعيد

  فالن طاف البالد:طفت البالد أو تقول: ا تقول لم:]سورة البقرة) ١٢٥([} ِللطَّاِئِفين والْعاِكِفين{:  تعالىقال

 )الطائفين(  بضد)العاكفين(ولذلك من الطبيعي أن يفسر  ومر بها ونحو ذلك، معنى ذلك أنه زارها وقدم إليهاف

العكوف ال يفسر بما يقابل الطواف بهذا االعتبار وإنما  إال أن ، إليه من خارجه بالواردينما دام فسر الطائفين



 ٢

وهو - وهي الطواف  في بيته الحرام ذكر هذه العبادات-عز وجل-ن اهللا إ  إذ؛هو لون من ألوان العبادة
يعني المالزمين  }والْعاِكِفين{ :، فيكون قولهً-لمعروفة أيضاوهو العبادة ا- واالعتكاف -العبادة المعروفة

  .للعبادة فيه على سبيل المجاورة

هذا ويعني البقاء مدة معتبرة يصح أن يقال عنها عكوف على وجه التعبد،  فهو ،وأصل العكوف معروف
، ومن هنا نعرف أن  بمعنى أنه يطيل المكثفالن عاكف على كذا: تقول للعكوف، هو معنى تقريبي المعنى
هذا ، نعرف أن  االعتكافذا دخلت لتصلي فرضاً فانِو االعتكاف يصح ولو لحظة ولو ساعة، وإنإ: من قال

مدة ف يوم وليلة، فاالعتكاف هو المكث ن أقل االعتكاإ : من قال قوليعتبرأنه به نعرف أيضاً غير صحيح، و
ل مالزمة طويلة عرفاً يقال  أو أكثر، بم وليلة، أو أقلمحدداً بساعات كيويكن ذلك  طويلة في المكان وإن لم

ِإذْ { :-عليه السالم– عن إبراهيم  قال تعالىهو عاكف،فعكف عليه : لها اعتكاف، وكل من الزم شيئاً يقال له
اِكفُونا علَه اِثيُل الَِّتي َأنتُمِذِه التَّما هِمِه مقَوءسورة األنبيا) ٥٢([ }قَاَل ِلَأِبيِه و[.  

  المجاورة الذي هواالعتكاف المعروفأنه  }والْعاِكِفين{ :قوله تعالى  أحسن ما يفسر به فإنعلى كل حالو

 مع أنه كما -رحمه اهللا- وهذا هو اختيار كبير المفسرين ابن جرير الطبري -واهللا أعلم– على سبيل التعبد
ن المراد بالعكوف هنا إ:  قالوا-معالى عنهرضي اهللا ت- من أهل العلم من السلف والخلف اًذكرنا أن جمع

أهل مكة، فيكون ن ورد عليه من غير للطائفين على تفسيره بأنه م ذلك كما قلت مقابالًاإلقامة، فيكون 
  . أحسن واهللا أعلمالقول اآلخر  الحرم، أهل مكة، لكنهذا االعتبار هم أهلب ونالعاكف

"}اِكِفينالْعفسرا أنهما أنس بن والربيع قتادة، عن روي وهكذا ،فيه قيمينالم ]سورة البقرة) ١٢٥([ }و 

سورة ) ١٢٥([ }والركَِّع السجوِد{ :تعالى قوله وأما، جبير بن سعيد قال كما فيه المقيمين بأهله العاكفين
 عطاء قال ذاوك ،السجود الركع من فهو مصليا كان إذا: قال }والركَِّع السجوِد{ عباس ابن عنفروي  ]البقرة

  ".وقتادة

ذكر الطواف واالعتكاف والصالة وهذه و نظر إليه ويعتبر يمكن أن يفسر به ما قبله، فههذا كله حينما ي  

عبادات أخرى مثل الذكر  هناكوالعبادات أظهر وأشهر العبادات التي يمكن أن تكون في بيت اهللا الحرام، 
عتكاف والصالة والطواف، يعني هر هذه العبادات هي االوالصدقة وقراءة القرآن وما أشبه ذلك، ولكن أظ

  .مما يكون أكثر اختصاصاً بالمسجدهذه العبادات هي 

ِفي بيوٍت َأِذن اللَّه َأن تُرفَع ويذْكَر ِفيها { :تعالى قوله ومن  الكريمةاآلية هذه من مأخوذ المساجد وتطهير"
وا ِبالْغُدِفيه لَه حبسي هماِلاسالْآصاألمر من كثيرة أحاديث من السنة ومن ]سورة النــور) ٣٦([}  و 

: -عليه السالم- قال ولهذا ،ذلك أشبه وما والنجاسات األذى من صيانتها من ذلك وغير وتطييبها بتطهيرها

  .ةوالمن الحمد وهللا ،حدة على جزءا ذلك في جمعتُ وقد ،)١())له بنيت لما المساجد بنيت إنما((

وِإذْ قَاَل ِإبراِهيم رب اجعْل هَذَا بلَدا آِمنًا وارزقْ َأهلَه ِمن الثَّمراِت من آمن ِمنْهم ِباللِّه والْيوِم { :تعالى وقوله
      اهللا رسول قال: قال اهللا عبد بن جابر عن جرير بن جعفر أبو روى اإلمام ]سورة البقرة) ١٢٦([ }اآلِخِر

                                     

 .)٣٩٧ص  / ١ج ) (٥٦٩( باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد -أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصالة  - 1



 ٣

 يصاد فال البتيها بين ما المدينة حرمت وإني وأمنَه اهللا بيت حرم إبراهيم إن(( :-صلى اهللا عليه وسلم-

  ".مسلم وأخرجه النسائي رواه وهكذا )٢())عضاهها يقطع وال صيدها

 -ز وجلع- وإن كان قد حرمها اهللا  كانت بتحريم مكة،إبراهيم حرم مكة إما باعتبار أن المخاطبة للمكلفين

 لم -عز وجل- ولكن اهللا -صلى اهللا عليه وسلم-يوم خلق السموات واألرض كما ثبت ذلك عن النبي 
وجه هو هذا و -صلى اهللا عليه وسلم- وإنما أظهر ذلك وخاطبهم به على لسان إبراهيم يخاطب الناس به

  ما ورد من أن إبراهيم الجمع بين النصوص الواردة في تحريم مكة يوم خلق اهللا السموات واألرض وبين 

 هو الذي حرم مكة، فيكون باعتبار أن اهللا لم يخاطب به حينما حرمها وإنما كان -صلى اهللا عليه وسلم-
  .إليه  فنسب-صلى اهللا عليه وسلم-الخطاب به على لسان إبراهيم 

هو الذي يحكم، م، ومصدر األحكا -تبارك وتعالى- هون اهللا حرم مكة ف إ:-واهللا تعالى أعلم-ويمكن أن يقال 
 دعا ربه -صلى اهللا عليه وسلم-فإبراهيم ، -عز وجل-هو الذي يحلل ويشرع والرسل إنما يبلغون عن اهللا و

 تجاه بيته المعظم ومن -تبارك وتعالى-ه فكان ما كان مما قضاه اهللا ء دعا-عز وجل-استجاب اهللا  ولمكة
، من لم يؤمن باهللا واليوم اآلخر ومن آمنمأهله من الثمرات  آمناً تهفو إليه األفئدة ورزق ذلك أنه جعله حرماً

نه ال منافاة إ:  ويمكن أن يقال، فهذان وجهان في الجمع بين هذه النصوص، وكلها يحتمل-واهللا تعالى أعلم-
  . واهللا أعلم،بينها أصالً، واألمر في ذلك قريب

، ه، والكالم في حرم المدينة ليس هذا محله عضا:الشجر الذي له شوك يقال له: ))اوال يقطع عضاهه((: قوله
  .-عز وجل- حرم مكة، وإبراهيم مبلغ عن اهللا -صلى اهللا عليه وسلم-المقصود أن اهللا حرم مكة وإبراهيم و

 في جاء كما واألرض، واتاالسم خلق قبل مكة حرم تعالى اهللا أن على تدل أخَر أحاديث وردت وقد"

 يوم -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول قال: قال -ضي اهللا عنهمار- عباس بن اهللا عبد عن الصحيحين

، القيامة يوم إلى اهللا بحرمة حرام فهو واألرض واتاالسم خلق يوم اهللا حرمه البلد هذا إن((: مكة فتح
 ال القيامة يوم إلى اهللا بحرمة حرام فهو نهار، من ساعة إال لي يحل ولم قبلي، ألحد فيه القتال يِحل لم وإنه
 اهللا، رسول يا: العباس فقال ))خَالها يختلى وال عرفها، من إال لُقَطَتُه لْتَقَطي وال صيده ينفر وال شوكه يعضد

   ".)٣())اإلذخر إال((: فقال ،ولبيوتهم لقَينهم فإنه اإلذْخَر إال

  . يعني ال يحتش الحشيش منها))ال يختلى خالها((: قوله

 ، ويطلق على الصانع عموماً-وهذا في األغلب واألشهر- ادالقين بمعنى الحد ،فإنه لقينهم: قول العباسو
  .من أجل صنعتهلإلذخر فالحداد يحتاج 

  .فوق الخشب، ثم يوضع فوقه الطي يعني يوضع في السقف ،بيوتهملفإنه لقينهم و :قوله

                                     
ا وتحريم صيدها وشـجرها وبيـان    باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى اهللا عليه وسلم فيها بالبركة وبيان تحريمه      -صحيح مسلم في كتاب الحج       - 2

 / ٢ج ) (٤٢٨٤( باب ثواب من صبر على جهد المدينة وشدتها -والنسائي في السنن الكبرى في كتاب الحج ) ٩٩٢ص  / ٢ج ) (١٣٦٢(حدود حرمها 

 .واللفظ له) ٤٨٧ص 

 باب تحـريم  -ومسلم في كتاب الحج ) ١١٦٤ص  / ٣ج ) (٣٠١٧( باب إثم الغادر للبر والفاجر - أخرجه البخاري في  أبواب الجزية والموادعة     - 3
 ).٩٨٦ص  / ٢ج ) (١٣٥٣(مكة وصيدها وخالها وشجرها ولقطتها إال لمنشد على الدوام 



 ٤

من ن إإذ  االستثناء،  الكالم على عند عند األصوليين في باب التخصيصالحديث فيه مسألة معروفة هذاو
 تقول ف في أوله وفي آخره،ستثناء إنما يكون من متكلم واحد اال أن الداخلة تحت موضوع االستثناءالتفاصيل

إذا كان االستثناء من هذا كالم ظاهر، لكن و ،اًن درهمو سبع وتسع لكإال ثالثة، يعني لك مائة درهم: مثالً
 ال بد أن يكون من متكلم مأذا يصح هفهل  إال ثالثة، :آخرشخص  مائة فقال له :إنسان كأن يقول طرف آخر،

  واحد؟

احتج بهذا الحديث، وعلى كل حال مثل هذا ال فقد  إن ذلك يصح :، ومن قالذا فيه كالم عند األصوليينه
فإن ذلك ينـزل منـزلة كالمه، وإال فليس  عرفاًإذا كان قد أقر به وكان ذلك متصالً بكالمه األول فيخفى، 

  .ت على متكلم فيلزمه بما ال يلزمهاحد أن يفتأل

 أن-األمير أيها- لي ائذن: -مكة إلى البعوث يبعث وهو- سعيد بن لعمرو قال أنَّه العدوي شُريح أبي وعن"

  ".الفتح يوم من الغَد -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسوُل به قام قوالً أحدثَك

يبعث البعوث لقتال عبد اهللا بن الزبير في أيام عبد الملك بن عمرو بن سعيد األشدق حينما كان قال ذلك ل
قبل ذلك كان عمرو بن سعيد يبعث فقتل عبد اهللا بن الزبير على يد الحجاج، حيث في أيام يزيد  ومروان

  .الجيوش يجيشها من المدينة إلى مكة

 مكة إن((: قال ثم عليه، وأثنى اهللا حمد إنه ،به تَكَلَّم حين عيناي وأبصرته قلبي ووعاه أذناي سِمعته"

 بها يعضد وال دما، بها يسفك أن اآلخر واليوم باهللا يؤمن المرئ يحل فال الناس، يحرمها ولم اهللا حرمها

 يأذن ولم لرسوله أذن اهللا إن: فقولوا -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول بقتال تَرخَّص أحد فإن شجرة،

 ،))الغائب الشاهد فليبلغ باألمس كحرمتها اليوم حرمتها عادت وقد هار،ن من ساعة فيها لي أذن وإنما ،لكم
 فارا وال عاصيا، يعيذ ال الحرم إن شريح، أبا يا منك بذلك أعلم أنا: قال عمرو؟ لك قال ما: شُريح ألبي فقيل

  ".لفظه وهذا ومسلم البخاري رواه )٤("بةبخَر فارا وال بدم،

  . وال فاراً بجنايةيعني ةببخَر فارا وال: قوله

لما أراد  مثل مروان  وهذانحن أعلم منك بهذا،:  فقال لهواضح وصريح في حرمة مكةهو الحديث وأتى له ب
  -رضي اهللا عنه- أبو سعيد الخدري  من أجل أن يسمع الناس له فلما أخذ قبل الصالةأن يخطب في العيد

قد ذهب ما تعلم يا أبا :  الصالة قبل الخطبة، فقال:أبو سعيدقال له فه مروان منه وصعد المنبر، ببثوبه جذ
  . الناس ما عادوا يسمعون لناسعيد، إن

 سلطه اهللا  حيثعلى كل حال عمرو بن سعيد هذا ذبحه صاحبه عبد الملك بن مروان ذبحاً كما تذبح الشاةو

  .نسأل اهللا العافية، عليه، فقلته شر قتلة بيده

 وبين واألرض، واتاالسم خلق يوم مكة حرم اهللا أن على الدالة األحاديث هذه بين منافاة فال هذا علم فإذا"

 وتحريمه فيها حكْمه اهللا عن بلَّغ إبراهيم ألن حرمها؛ -عليه السالم- إبراهيم أن على الدالة األحاديث

  اهللا رسول كان قد أنه كما ا،له ،-عليه السالم- إبراهيم بناء قبل اهللا عند حراما بلدا تزل لم وأنها إياها،

                                     
 باب تحـريم مكـة وصـيدها    -ومسلم في كتاب الحج ) ٥١ص  / ١ج ) (١٠٤( باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب   - أخرجه البخاري في كتاب العلم       - 4

 ).٩٨٧ص  / ٢ج ) (١٣٥٤(ا ولقطتها إال لمنشد على الدوام وخالها وشجره



 ٥

   إبراهيم قال هذا ومع طينته، في للمنجِد آدم وإن النبيين، خاتم اهللا عند مكتوبا -صلى اهللا عليه وسلم-

 سبق بما دعاءه اهللا أجاب وقد اآلية، ]سورة البقرة) ١٢٩([ }ربنَا وابعثْ ِفيِهم رسوالً منْهم{ :-عليه السالم-

 أبي دعوة((: فقال ،أمرك بدِء عن أخبرنا اهللا، رسول يا: قالوا أنهم الحديث في جاء ولهذا، وقَدره علمه في

 قصور له أضاءت نور منها خرج كأنه أمي ورأت مريم، ابن عيسى وبشرى -عليه السالم- إبراهيم

  ".اهللا شاء إن قريبا، سيأتي كما ،أمرك ظهور بدء عن أخِْبرنا: أي ،)٥())الشام

صلى اهللا عليه - إبراهيم التحريم أظهره اهللا على لسان وهو كون ذا واضح في الجمع بين هذه النصوص،ه
  .-وسلم

  أيالخوف، من: أي ]سورة البقرة) ١٢٦([ }رب اجعْل هَذَا بلَدا آِمنًا{ :قال أنه الخليل عن إخبارا تعالى وقوله"

 ]سورة آل عمران) ٩٧([ }ومن دخَلَه كَان آِمنًا{ :تعالى كقوله قدراو شرعا ذلك اهللا فعل وقد أهله، يرعب ال

 من ذلك غير إلى ]سورة العنكبوت) ٦٧([ }َأولَم يروا َأنَّا جعلْنَا حرما آِمنًا ويتَخَطَّفُ النَّاس ِمن حوِلِهم{ :وقوله

  .فيه القتال تحريم في األحاديث تقدمت وقد، اآليات

 يحمل أن ألحد يحل ال((: يقول -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول سمعت: جابر عن مسلم حيحص وفي

 هذه اجعل: أي ]سورة البقرة) ١٢٦([ }رب اجعْل هَذَا بلَدا آِمنًا{ :السورة هذه في وقال ،)٦())السالح بمكة

  .الكعبة بناء قبل ألنه هذا؛ وناسب آمنًا، بلدا البقعة

 هذا وناسب ]سورة إبراهيم) ٣٥([}  اجعْل هذَا الْبلَد آِمنًاوِإذْ قَاَل ِإبراِهيم رب{ :إبراهيم سورة يف تعالى وقال

  ".به أهله واستقرار البيت بناء بعد يةثانمرة  دعاء وقع كأنه أعلم واهللا ألنه ؛هناك

 المفسرون فيما يسمى بالمتشابه  وهذه من الوجوه التي يتلمسها، هو احتمالهذا الكالم ليس بقاطع وإنما
 اجعْل هذَا الْبلَد رب{، وهناك جاء بالتعريف، ]سورة البقرة) ١٢٦([ }رب اجعْل هَذَا بلَدا آِمنًا{: هنا قال فاللفظي،

بواد لبيت  قبل بناء البيت كان موضع ا:يمكن أن يقال ف لماذا فارق بينهما؟: فإذا قيل،]سورة إبراهيم) ٣٥([ }آِمنًا
 إلى بلد آمن، فلما صار بلداً دعا له  الموضع أن يتحول هذا، أيغير ذي زرع فدعا ربه أن يكون بلداً آمناً

مما  كغيرهالقول هو  لكن هذا ]سورة إبراهيم) ٣٥([ } اجعْل هذَا الْبلَد آِمنًارب{ : العهدية"أل"ـمرة أخرى ب
اهللا تعالى ولم يتكرر،   أصالً والدعاء واحداًنه قد يكون المقام واحد؛ أل بهال يقطع فيذكرونه في هذه الوجوه

هل ذلك من قبيل  ]سورة إبراهيم) ٣٥([ } اجعْل هذَا الْبلَد آِمنًارب{ : قوله تعالى علىقد سبق الكالمو، أعلم
  .الشرع أو القدر

 ، وإن كان يحتمل هذا وهذا إال أن] آل عمرانسورة) ٩٧([ }ومن دخَلَه كَان آِمنًا{ :-تبارك وتعالى-قوله و

 ؛ بالقدرييكون، هذا ]سورة العنكبوت) ٦٧([ }َأولَم يروا َأنَّا جعلْنَا حرما آِمنًا ويتَخَطَّفُ النَّاس ِمن حوِلِهم{ :قوله
 من القالقل  ما يقع فيهأنالذي قد يرد وهو فهو يريهم أمراً يشاهدونه ويعرفونه، وبالتالي يجاب عن اإلشكال 

كَتَب اللَّه { :-عز وجل- مثل قول اهللا ، وهذابالغالب إنما العبرة بعض األحيان فإن ذلك ال عبرة به وفي
 قد يقتل النبي وقد يهزم جيشه  ومع ذلك فهذا أمر قد قضى اهللا به،]سورة المجادلة) ٢١([ }لََأغِْلبن َأنَا ورسِلي

                                     
 .وصححه األلباني في صحيح السيرة النبوية) ١٧٥ص  / ٨ج (والطبراني في الكبير ) ٢٦٢ص  / ٥ج (أخرجه أحمد  - 5

 ).٩٨٩ص  / ٢ج ) (١٣٥٦( باب النهي عن حمل السالح بمكة بال حاجة - أخرجه مسلم في كتاب الحج - 6
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لعبرة  وإنما ام بعدم الغلبة في مثل هذه الحاالت القليلة التي تعتبر حاالت استثنائيةوما إلى ذلك، فال يحك
صلى اهللا -حد ومعهم رسول اهللا  وإن هزم المسلمون في ُأ،لغلبة أيضاً تكون بالحجة والبيان ا إن ثم،بالعاقبة

كَتَب { : قوله تعالىنافي فهذا ال ي لم ينهزم-صلى اهللا عليه وسلم- في أرض المعركة وهو ثابت -عليه وسلم
  .لبوا وكانت العاقبة لهم، إذ إن المسلمين قد غَ]سورة المجادلة) ٢١([ }اللَّه لََأغِْلبن َأنَا ورسِلي

 من ناس أصغر هو الذي إسحاق مولد وبعد أهله واستقرار البيت بناء بعد يةثانمرة  دعاء وقع كأنه"

الْحمد ِللِّه الَِّذي وهب ِلي علَى الِْكبِر ِإسماِعيَل { :الدعاء آخر في قال ولهذا سنة؛ عشرة بثالث إسماعيل
  .]سورة إبراهيم) ٣٩([} وِإسحقَ ِإن ربي لَسِميع الدعاء

ن كَفَر فَُأمتِّعه قَِليالً ثُم وارزقْ َأهلَه ِمن الثَّمراِت من آمن ِمنْهم ِباللِّه والْيوِم اآلِخِر قَاَل وم{ :تعالى وقوله
ِصيرالْم ِبْئسذَاِب النَّاِر وِإلَى ع هطَرسورة البقرة) ١٢٦([} َأض[.   

 }قَاَل ومن كَفَر فَُأمتِّعه قَِليالً ثُم َأضطَره ِإلَى عذَاِب النَّاِر وِبْئس الْمِصير{ :كعب بن أبي عن روى ابن جرير

  ".وعكرمة مجاهد قول وهذا "تعالى اهللا قول هو": قال ]سورة البقرة) ١٢٦([

رب اجعْل هَذَا بلَدا آِمنًا وارزقْ َأهلَه ِمن الثَّمراِت من آمن ِمنْهم ِباللِّه { : قال-صلى اهللا عليه وسلم-إبراهيم 
 من -عز وجل-بأن يرزقهم اهللا  وذلك هذا الدعاء خص المؤمنين ب فهو]سورة البقرة) ١٢٦([ }والْيوِم اآلِخِر

صلى - لما أدب خليله -عز وجل- لطيفة، وهي أن اهللا ذاه ن بعض أهل العلم ذكر فيإ:  قلنا، وقدالثمرات
 أن -عز وجل-علمه اهللا حيث  ]سورة البقرة) ١٢٤([ }وِمن ذُريِتي{ :في اإلمامة حينما قال -اهللا عليه وسلم

، فعهده ال ينال ظالماً، ]سورة البقرة) ١٢٤( }الَ ينَاُل عهِدي الظَّاِلِمين{: ن لغير أهل اإليمان فقالإلمامة ال تكوا
، ]سورة لقمان) ١٣([ }ِإن الشِّرك لَظُلْم عِظيم{ : كما قال تعالىن أظلم الظالمينلظالم، والكافر هو ِمال يعطى و

وارزقْ َأهلَه { : الدعاء يقيد أيضاً في طلب الرزق فلذلك قال أنك بعد ذل-صلى اهللا عليه وسلم-فظن إبراهيم 
مرة أخرى وبين  -عز وجل-فعلمه اهللا  ]سورة البقرة) ١٢٦([ }ِمن الثَّمراِت من آمن ِمنْهم ِباللِّه والْيوِم اآلِخِر

 }الً ثُم َأضطَره ِإلَى عذَاِب النَّاِر وِبْئس الْمِصيرومن كَفَر فَُأمتِّعه قَِلي{ :ال تعالىق، فأن األمر هنا يفترقله 

  .]سورة البقرة) ١٢٦([

 -سبحانه وتعالى– هذا من كالمه ]سورة البقرة) ١٢٦([ }قَاَل ومن كَفَر فَُأمتِّعه قَِليالً{ :-عز وجل-قول اهللا ف

، فالمقصود الدنيا ال تساوي عند اهللا جناح بعوضة؛ وذلك أن ق أيضاًرزومن كفر فإنه ي: أن اهللا قالوالمعنى 
 في مقابل قول -تبارك وتعالى-من كالم اهللا  هو ]سورة البقرة) ١٢٦([ }قَاَل ومن كَفَر فَُأمتِّعه قَِليالً{: أن قوله
ثَّمراِت من وارزقْ َأهلَه ِمن ال{:  بقوله حينما خصص أهل اإليمان بالدعاء-صلى اهللا عليه وسلم-إبراهيم 

  .]سورة البقرة) ١٢٦([ }آمن ِمنْهم ِباللِّه والْيوِم اآلِخِر

رب اجعْل هَذَا بلَدا آِمنًا وارزقْ َأهلَه ِمن الثَّمراِت من { :تعالى قوله في عباس ابن عن وروى ابن أبي حاتم"
 دون المؤمنين على يحجرها إبراهيم كان: عباس ابن قال ] سورة البقرة)١٢٦([ }آمن ِمنْهم ِباللِّه والْيوِم اآلِخِر

 ثم قليال أمتعهم! أرزقهم؟ ال خلقًا أأخلق ،المؤمنين أرزق كما أرزقهم أيضا كفر ومن اهللا فأنزل الناس

طَاء ربك وما كُال نُِّمد هُؤالء وهُؤالء ِمن ع{ :عباس ابن قرأ ثم ،المصير وبئس النار عذاب إلى أضطرهم
  .مردويه ابن رواه ]سورة اإلسراء) ٢٠([} كَان عطَاء ربك محظُورا
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قُْل ِإن الَِّذين يفْتَرون علَى اللِّه الْكَِذب الَ { :تعالى كقوله وهذا، أيضا ذلك نحو ومجاهد عكرمة عن وروي
ونفِْلحي* ِإلَي ا ثُمنْيِفي الد تَاعمونكْفُرا كَانُواْ يِبم الشَِّديد ذَابالْع منُِذيقُه ثُم مهِجعرسورة يونس) ٧٠([ }نَا م[، 
* ومن كَفَر فَلَا يحزنك كُفْره ِإلَينَا مرِجعهم فَنُنَبُئهم ِبما عِملُوا ِإن اللَّه عِليم ِبذَاِت الصدوِر{ :تعالى وقوله

ولَولَا َأن يكُون النَّاس ُأمةً { :وقوله ،]سورة لقمان) ٢٤-٢٣([ }عهم قَِليلًا ثُم نَضطَرهم ِإلَى عذَاٍب غَِليٍظنُمتِّ
ونرظْها يهلَيع اِرجعمٍة ون فَضقُفًا مس وِتِهميِن ِلبمحِبالر كْفُرن يلْنَا ِلمعةً لَجاِحدا * وررسا وابوَأب وِتِهميِلبو

سورة ) ٣٥-٣٣([} وزخْرفًا وِإن كُلُّ ذَِلك لَما متَاع الْحياِة الدنْيا والْآِخرةُ ِعند ربك ِللْمتَِّقين* ونُئعلَيها يتَِّك
  .]الزخرف

 الدنيا في متاعه بعد هئألج ثم: أي ]سورة البقرة) ١٢٦([ }مِصيرثُم َأضطَره ِإلَى عذَاِب النَّاِر وِبْئس الْ{ :وقوله

 يأخذهم ثم ويمهلهم ينْظرهم تعالى اهللا أن: ومعناه ،المصير وبئس النار عذاب إلى ظلها من عليه وبسطنا

) ٤٨([ } َأخَذْتُها وِإلَي الْمِصيروكََأين من قَريٍة َأملَيتُ لَها وِهي ظَاِلمةٌ ثُم{ :تعالى كقوله مقتدر، عزيز أخذ

  .]سورة الحـج

 )٧())ويعافيهم يرزقهم وهو ،ولداً له يجعلون إنهم اهللا؛ من سمعه أذى على أصبر أحد ال((: الصحيحين وفي

بك ِإذَا وكَذَِلك َأخْذُ ر{ :تعالى قوله قرأ ثم ))يفلته لم أخذه إذا حتى للظالم ليملي اهللا إن((: أيضا الصحيح وفي
شَِديد َأِليم َأخْذَه ةٌ ِإنظَاِلم ِهيى وسورة هود) ١٠٢([ }َأخَذَ الْقُر[

)٨(.  

* وِإذْ يرفَع ِإبراِهيم الْقَواِعد ِمن الْبيِت وِإسماِعيُل ربنَا تَقَبْل ِمنَّا ِإنَّك َأنتَ السِميع الْعِليم{ :تعالى قوله وأما

برِحيمالر ابَأنتَ التَّو نَآ ِإنَّكلَيع تُبنَاِسكَنَا وَأِرنَا مو ةً لَّكِلمسةً مِتنَا ُأميِمن ذُرو ِن لَكيِلمسلْنَا معاجنَا و {

  ".واألساس السارية وهي قاعدة جمع: فالقواعد ]سورة البقرة) ١٢٨-١٢٧([

األساس إبراهيم  يعني يرفع ]سورة البقرة) ١٢٧([}  ِمن الْبيِت وِإسماِعيُلبراِهيم الْقَواِعدوِإذْ يرفَع ِإ{ :قوله تعالى
فع البناء رفالمعنى  القواعد تفعر : فإنها ال ترفع على الحقيقة، فإذا قيلالتي في أسفل البناءوأما القواعد 

  .يعني يقيم عليها البناء}  ِمن الْبيِتاِعدوِإذْ يرفَع ِإبراِهيم الْقَو{: فقولهفوقها، 

 القواعد همارفْعو البيت -السالم عليهما- وإسماعيل إبراهيم بناء قومكل -محمد يا- واذكر: تعالى يقول"

  .]سورة البقرة) ١٢٧([} ربنَا تَقَبْل ِمنَّا ِإنَّك َأنتَ السِميع الْعِليم{ :يقوالن وهما منه،

وِإذْ يرفَع ِإبراِهيم الْقَواِعد ِمن الْبيِت ( : وابن مسعود أنهما كانا يقرآنبي وغيره عن أبيوحكى القرط
  .]ةسورة البقر) ١٢٧([ )ربنَا تَقَبْل ِمنَّا ِإنَّك َأنتَ السِميع الْعِليم ويقوالنوِإسماِعيُل 

سورة ) ١٢٨([ }علْنَا مسِلميِن لَك وِمن ذُريِتنَا ُأمةً مسِلمةً لَّكربنَا واج{ :ويدل على هذا قولهما بعده: قلت
  .منهما يتقبل أن تعالى اهللا يسأالن وهما صالح عمل في فهما ، اآلية]البقرة

                                     
ومسلم في كتاب صفات ) ٢٦٨٧ص  / ٦ج ) (٦٩٤٣(} إن اهللا هو الرزاق ذو القوة المتين{: باب قول اهللا تعالى-لبخاري في كتاب التوحيد أخرجه ا - 7

 ).٢١٦٠ص  / ٤ج ) (٢٨٠٤( باب ال أحد أصبر على أذى من اهللا عز وجل -المنافقين وأحكامهم 

 باب تحريم الظلم -ومسلم في كتاب البر والصلة واآلداب ) ١٧٢٦ص / ج  () ٤٤٠٩(ود  باب تفسير سورة ه- أخرجه البخاري في كتاب التفسير  - 8
 ).١٩٩٧ ص /ج   ) (٢٥٨٣(
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يِت وِإسماِعيُل ربنَا وِإذْ يرفَع ِإبراِهيم الْقَواِعد ِمن الْب{: قرأ أنه الورد بن وهيب عن حاتم أبي ابن روى كما
 كما وهذا. منك يتقبل ال أن مشْفق وأنت الرحمن بيت قوائم ترفع الرحمن خليل يا: ويقول يبكي ثم }تَقَبْل ِمنَّا

 ،]سورة المؤمنون) ٦٠([ }والَِّذين يْؤتُون ما آتَوا{ :تعالى قوله في صالخلَّ المؤمنين حال عن تعالى اهللا حكى
 خائفة: أي ]سورة المؤمنون) ٦٠([ }وقُلُوبهم وِجلَةٌ{ والقربات والنفقات الصدقات من أعطوا ما نيعطو: أي

 سيأتي كما -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول عن عائشة عن الصحيح الحديث به جاء كما منهم يتقبل أال

  ".موضعه في

لْقَواِعد ِمن الْبيِت وِإسماِعيُل ربنَا تَقَبْل ِمنَّا ِإنَّك َأنتَ السِميع وِإذْ يرفَع ِإبراِهيم ا{ :-تبارك وتعالى-في قوله 
ِليموإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل : (قراءة ابن مسعود  هناأورد هو ]سورة البقرة) ١٢٧([ }الْع

، -صلى اهللا عليه وسلم- من إبراهيم هذا الدعاء صدرإن :  ألن من المفسرين من يقول..)ويقوالن ربنا
 في غاية -صلى اهللا عليه وسلم- البيت كان إسماعيل ى حينما بن-صلى اهللا عليه وسلم-إن إبراهيم : ويقولون
وِإذْ يرفَع { : يقول-عز وجل-، وهذا في غاية الغرابة، فاهللا  أبيه البيت كان رضيعاً لم يبن مع أوالصغر

  كان يشاركه البناء-صلى اهللا عليه وسلم- فمعنى ذلك أن إسماعيل }د ِمن الْبيِت وِإسماِعيُلِإبراِهيم الْقَواِع

  قوله  الدعاء فيكان مشاركاً له، ولذلك فإن المهم أنه ن، أو غير ذلك مما يصنعه معه،سواء كان يناوله اللِب

عليهما الصالة -صدر منهما  ]سورة البقرة) ١٢٧([ }سِميع الْعِليمربنَا تَقَبْل ِمنَّا ِإنَّك َأنتَ ال{: -تبارك وتعالى-
على  أي ]سورة البقرة) ١٢٨([ }ربنَا واجعلْنَا مسِلميِن لَك{ :ال بعده ويدل على ذلك من اآلية أنه ق-والسالم

 هذه -رحمه اهللا-ابن كثير سبب إيراد  هو هذا صادر منهما، ف كذلكنية، فالبناء صادر منهما والدعاءسبيل التث
  .د من خالف في هذاالقضية؛ ألنه وِج

 أم قبل من نْطَقالِم النساء اتخذ ما أول": قال -رضي اهللا عنهما- عباس ابن عن )٩(البخاري روى وقد"

  ".ترضعه وهي إسماعيل وبابنها إبراهيم بها جاء ثم ،سارة على أثرها يفِّعتُل نطقًاِم اتخذت، إسماعيل

  .إسحاق  أم سارة تخفي أثرها علىفكانت  إذا مشت كانت تغار منها فأرادت أن ال يكون لها أثرنها أيعني

 ماء بها وليس أحد، يومئذ بمكة وليس المسجد أعلى في زمزم فوق دوحة عند البيت عند وضعهما حتى

 منطلقًا -ليه السالمع- إبراهيم قَفَّى ثم ماء فيه وِسقَاء تمر فيه جرابا اعنده ووضع هنالك، فوضعهما

 فقالت شيء؟ وال أنيس فيه ليس  الذيالوادي بهذا وتتركنا تذهب أين إبراهيم، يا: فقالت إسماعيل أم فتبعته

. رجعت ثم ،يضيعنا ال إذًا: قالت ،نعم: قال بهذا؟ أمرك آهللا :فقالت. إليها يلتفت ال وجعل مرارا، ذلك له

 ورفع الدعوات بهؤالء دعا ثم البيت، بوجهه استقبل يرونه ال حيث الثنية عند كان إذا حتى إبراهيم فانطلق

حتى  ]سورة إبراهيم) ٣٧([ }ربنَا ِإنِّي َأسكَنتُ ِمن ذُريِتي ِبواٍد غَيِر ِذي زرٍع ِعند بيِتك الْمحرِم{ :قالف يديه،
 إذا حتى الماء، ذلك من وتشرب إسماعيل ترضع إسماعيل أم وجعلت ]سورة إبراهيم) ٣٧([ }يشْكُرون{: بلغ

 تنظر أن كراهية فانطلقت طيتلب: قال أو يتلوى إليه تنظر وجعلت ابنها، وعطش عطشت السقاء في ما نفد

 فلم ،أحدا ترى هل تنظر الوادي استقبلت ثم عليه، فقامت يليها األرض في جبل أقرب الصفا فوجدت إليه،

                                     
 ).١٢٢٧ص  / ٣ج ) (٣١٨٤(النسالن في المشي ] سورة الصافات) ٩٤ [(}يِزفُّون{ باب – البخاري في كتاب األنبياء صحيح - 9
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ا ترسعت ثم درعها طَرفَ رفعت الوادي بلغت إذا حتى الصفا من فهبطت، أحد يعحتى المجهود اإلنسان س 

 مرات، سبع ذلك ففعلت ،أحدا تر فلم ،أحدا ترى هل نظرتف عليها فقامت المروة أتت ثم. الوادي جاوزت

  .))بينهما الناس سعى فلذلك((: -صلى اهللا عليه وسلم- النبي قال: عباس ابن قال

 قد: فقالت ،أيضا فسمعت تَسمعت ثم نفسها، تريد صه،: فقالت صوتًا سمعت وةالمر على أشرفت فلما

 ظهر حتى -بجناحه: قال أو- بعقبه فبحث زمزم موضع عند بالملَك هي فإذا واثغ عندك كان إن أسمعت

 قال ،تغرف بعدما يفور وهو سقائها في الماء من تغرف وجعلت هكذا، بيدها وتقول هطتحو فجعلت الماء

 لم لو: قال أو زمزم تركت لو إسماعيل، أم اهللا يرحم((: -صلى اهللا عليه وسلم- النبي قال: عباس ابن

  ".))معينًا عينًا زمزم لكانت الماء من تغرف

 تجعل له حوضاً يجتمع والمعنى أنها،  هي الروايةكذا وههضتحو  وفي النسخة األصل،فجعلت تحوطه: قال
 تفحص أوالتراب لتجعل حوضاً،   أي أو تحفنوهي بمعنى تحوضه  تحفر: بعض الروايات وفيفيه الماء،

  .األرض بيديها

 وأبوه، الغالم هذا يبنيه هللا بيتًا هاهنا فإن الضيعة تخافي ال: الملك لها فقال ولدها وأرضعت فشربت: قال"

  .أهله يضيع ال اهللا وإن

 بهم مرت حتى كذلك فكانت شماله،و يمينه نع فتأخذ السيول تأتيه كالرابية األرض من مرتفعا البيت وكان

  ".عائفًا طائرا فرأوا مكة أسفل في فنزلوا كَداء طريق من مقبلين -جرهم من بيت أهل أو- جرهم من رفقة

 إنهم من العمالقة، والمؤرخون كانوا يسكنون أو أن بعضهم كان يسكن قريباً من مكة، :جرهم يقالقبيلة 
  . ماءكان وأنه ليس فيهيعرفون هذا الموكانوا 

 أسفل في فنزلوا: قال يعني من أعلى مكة، ، بالفتح كداء،كَداء طريق من مقبلين جرهم من بيت أهل: يقول

من - دخل من أعالها -صلى اهللا عليه وسلم-النبي ف وهذا ال إشكال فيه، ،وا من أعالهاءيعني كأنهم جا: مكة
  . حتى بلغوا أسفلها من أعالهاواء جاهم، فيمكن أن وخرج من أسفلها-ءكدا

  .ال يجاوزهو الذي يحلق فوق الماء هو الطائر العائف ،فرأوا طائراً عائفاً: قوله

  ".جِريين أو جِريا فأرسلوا ،ماء فيه وما الوادي بهذا لعهدنا ماء، على ليدور الطائر هذا إن: فقالوا"

 ألنه يقوم مقام من أرسله أو ألنه ؛ جري:قيل لهو ،حو ذلكيعني أرسلوا رسوالً مندوباً عنهم أو وكيالً أو ن

  .احاجته والمصلحة التي أرسل من أجلهفي   ويبادريسعى

 ننزل أن لنا أتأذنين: فقالوا الماء عند إسماعيل وأم: قال ،فأقبلوا بالماء، فأخبروهم فرجعوا ،بالماء هم فإذا"

صلى اهللا عليه - النبي قال عباس ابن قال، نعم: قالوا ،نا عندالماء في لكم حقَّ ال ولكن، نعم: قالت عندك؟
  ".))األنس تحب وهي إسماعيل أم ذلك فألفى((: -وسلم

هي كانت ف ضد الوحشة اُألنس أنها تحب األنس، وي أن ذلك صادف شيئاً في نفسها وحاجة وهييعن
  .جة في نفسها حا أيمستوحشة فلما عرضوا عليها اإلقامة عندها ألفى ذلك شيئاً في نفسها

 وهي تحب اإلنس يعني  أي،كسر الهمزة بالضم هو ضد الوحشة، ويمكن أن يكون ب،وهي تحب األنس: قوله
  .تعارض حينئٍذ، فال بني جنسها، وبين المعنيين مالزمة ال تخفى
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 منهم، ةالعربي وتعلم الغالم وشب منهم أبيات أهُل بها كان إذا حتى معهم فنزلوا أهليهم إلى وأرسلوا فنزلوا

  ".منهم امرأة زوجوه أدرك فلما ،شب حين وأعجبهم وأنْفَسهم

  . فزوجوه وصاهروه عندهممرغوباً فيهأنه صار نفيساً ومن النفاسة، أي  ،وأعجبهم وأنْفَسهم: قوله

عليه الصالة - صار إسماعيل  أي،أنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم :يقول
  .-عليه الصالة والسالم-لم يكن كاسداً و فيه  مرغوباً-والسالم

هذا يدل على أن أبويه من غير العرب، وهذا هو المعروف المشهور، وأما ما جاء  ،منهم العربية وتعلم :هلوق
 أول من تكلم بالعربية فإن الذي يصح من ذلك ما جاء مقيداً باعتبار -صلى اهللا عليه وسلم-من أن إبراهيم 

صلى اهللا عليه -فإسماعيل ، هو أول من فتق اهللا لسانه بالعربية الفصحى -هللا عليه وسلمصلى ا- أن إسماعيل
 فصارت عربيته أحسن من عربيتهم، وهذه ، وألهمه-عز وجل-لمه اهللا عهم بما ر كان أفصح من ج-وسلم

يقسم الناس بهذا  قضية العرب العاربة والعرب المستعربة، وهل  في، وذلكالمسألة فيها كالم ألهل العلم كثير
 -صلى اهللا عليه وسلم- لما فيه من اإلشكال في كون العرب يرجعون في نسبهم إلى إسماعيل ،االعتبار

، ؟ من العرب المستعربة-عليه الصالة والسالم-هو :  منهم فهل يقال-صلى اهللا عليه وسلم-  محمدوالنبي
تيجة أن المسألة ال تحتمل ذلك باعتبار أن هؤالء إذا تأملت هذا الخالف واإلشكال الوارد في هذا قد تخرج بنو

هو الَِّذي بعثَ ِفي {:  بأنه منهم فقال-صلى اهللا عليه وسلم- وصف نبيه -عز وجل-صاروا هم العرب، واهللا 
 ووصف هذا القرآن بأنه بلسان عربي مبين، وتبقى المسألة في ]سورة الجمعة) ٢([ }ُأميين رسولًا منْهمالْ

  التسمية، هل يليق هذا أو ال يليق؟

 امرأته فسأل إسماعيل، يجد فلم كَتَهتَِر ليطالع إسماعيُل تزوج ما بعد إبراهيم فجاء إسماعيل أم وماتت" 

 ،وشدة ضيق في نحن بشَر، نحن: فقالت وهيئتهم، عيشهم عن سألها ثم ،لنا يبتغي خرج: فقالت عنه
 كأنه إسماعيل جاء فلما ،بابه عتبة يغير له وقولي عليه السالم يئفاقر زوجك جاء فإذا: قال ،إليه شكتف

 كيف وسألني ه،فأخبرتُ عنك، نافسألَ وكذا كذا شيخ جاءنا نعم،: قالت أحد؟ من جاءكم هل: فقال. شيًئا أنس

 السالم، عليك أقرأ أن أمرني نعم،: قالت بشيء؟ أوصاك فهل: قال ،وشدة جهد في انأن فأخبرته عيشنا؟

 أخرى، منهم وتزوج طَلَّقَهاو. بأهلك فالحقي أفارقك، أن أمرني وقد ،أبي ذاك: قال ،بابك عتبة غَير :قولوي

 يبتغي خرج: فقالت عنه، فسألها امرأته، على فدخل ،يجده فلم بعد أتاهم ثم اهللا، شاء ما إبراهيم عنهم فلبث

 ،-عز وجل- اهللا على وأثنت ،وسعة بخير نحن: فقالت -وهيَئتهم عيشهم عن وسألها- أنتم كيف: قال ،لنا
 قال، والماء اللحم في لهم بارك اللهم: قال ،الماء: قالت شرابكم؟ فما: قال، اللحم: قالت طعامكم؟ ما: قال

 يخلو ال فهما: قال ،فيه لهم لدعا لهم كان ولو حب يومئذ لهم يكن ولم((: -صلى اهللا عليه وسلم- النبي

 بابه، عتبة يثَبت ومريه -عليه السالم- فاقرئي زوجك جاء فإذا :قال ))يوافقاه لم إال ةمك بغير أحد عليهما

 عنك، فسألني -عليه وأثنت- الهيئة حسن شيخ أتانا نعم،: قالت أحد؟ من أتاكم هل: قال إسماعيل جاء فلما

 السالم، عليك يقرأ هو نعم،: قالت بشيء؟ فأوصاك: قال ،بخير أنا فأخبرته عيشنا؟ كيف: فسألني فأخبرته،

  .أمسكك أن أمرني العتبة، وأنت أبي ذاك: قال ،بابك عتبة تثبت أن ويأمرك
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 قام رآه فلما زمزم، من قريبا دوحة تحت له نَبال يبِري وإسماعيل ذلك بعد جاء ثم اهللا شاء ما عنهم لَبثَ ثم

 ما فاصنع: قال ،بأمر أمرني اهللا إن إسماعيل، يا: قال ثم. لدابالو والولد بالولد لداالو يصنع كما صنعاه وإلي

 مرتفعة أكَمٍة إلى وأشار- بيتًا هاهنا أبني أن أمرني اهللا فإن: قال. وأعينك: قال وتعينني؟: قال ،ربك أمرك

 حتى يبني وإبراهيم بالحجارة يأتي إسماعيل فجعل البيت من القواعد رفَعا ذلك فعند: قال -حولها ما على

 وهما الحجارة، يناوله وإسماعيل يبني، وهو عليه فقام له، فوضعه الحجر بهذا جاء بناءال ارتفع إذا

 حول يدورا حتى يبنيان فجعال: قال ]سورة البقرة) ١٢٧([} ربنَا تَقَبْل ِمنَّا ِإنَّك َأنتَ السِميع الْعِليم{ :يقوالن

  ".]سورة البقرة) ١٢٧([}  َأنتَ السِميع الْعِليمربنَا تَقَبْل ِمنَّا ِإنَّك{: يقوالن وهما البيت

إن إبراهيم : هذا رد واضح وصريح على أولئك الذين قالواإنه جاء وهو يبري وقد تزوج، و:  في الحديثقال
 البيت وإسماعيل طفل صغير، ال يطيق البناء معه، وأن الدعاء صدر من إبراهيم  بنى-صلى اهللا عليه وسلم-
صح صح منها ما  فيها  البيت واألحاديث الواردةعلى كل حال مسألة بناءو وحده، - والسالمعليه الصالة-
الحجر األسود ومن أين جاء صحت اإلسرائيلية كثيرة جداً، وأخبار  ما لم يصح، واألخبارلم يصح منها و

  .شياءمحالً للكالم على هذه األ هذا وعلى كل حال ليس جملة من األحاديث بأنه نزل من السماء،

صلى اهللا - بمدد طويلة قبل مبعث رسول اهللا -عليه السالم- بناء قريش الكعبة بعد إبراهيم الخليل ركِْذ"
 اهللا صلوات سنة وثالثون خمس العمر من وله الحجارة في معهم نقل وقد،  بخمس سنين-عليه وسلم

  .الدين يوم إلى دائما عليه وسالمه

 وثالثين خمسا -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول بلغ ولما :يرةالس في يسار بن إسحاق بن محمد قال

 فوق رضماً كانت وإنما هدمها، ويهابون ليسقفوها بذلك يهمون وكانوا الكعبة لبنيان قريش اجتمعت سنة،

 عبة،الك جوف في بئر في يكون كان وإنما الكعبة كنز سرقوا نفرا أن وذلك ؛وتسقيفها رفعها فأرادوا القامة

 الناس ويزعم، يده قريش فقطعت خزاعة من عمرو بن ملَيح بني مولى دويك الكنز عنده وجد الذي وكان

 فتحطمت الروم تجار من لرجل جدة إلى بسفينة رمى قد البحر وكان، دويك عند وضعوه سرقوه الذين أن

 يصلحها، ما بعض أنفسهم في لهم فهيأ نجار قبطي رجل بمكة وكان، لتسقيفها فأعدوه خشبها فأخذوا

  ".الكعبة جدار على قدتَتشَ يوم كل لها يهدى ما فيها طْرح،تُ كانت التي الكعبة بئر من تخرج حية وكانت

فهي كانت  وهذه قضية معروفة في صفة الحية، ،تخرج لسانها أي أنها كانت :الكعبة جدار على قدَتَتش: قوله
فزع وال يستطيع أحد الناس وتتشدق، فهي في منظر ال شك مخيف وملى هؤالء إالجدار وتنظر  تخرج على

  . البئراالقتراب من

 وفتحت وكشت احزألَّت إال أحد منها يدنو ال كان أنه وذلك، يهابون مما وكانتتتشدق على جدار الكعبة "

، بها فذهب فاختطفها طائرا إليها اهللا بعث الكعبة، جدار على قدتَتَش يوماً هي فبينا يهابونها، فكانوا فاها
 اهللا كفانا وقد ،خشب وعندنا رفيق، عامل عندنا أردنا، ما رضي قد اهللا يكون أن لنرجو إنا: قريش فقالت

  .الحية
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 مخزوم، بن عمران بن عبد بن عائذ بن عمرو بن وهب أبو قام وبنيانها، هدمها في أمرهم أجمعوا فلما

 بنيانها في تُدخلوا ال قريش، معشر يا: فقال ،موضعه إلى رجع حتى يده من فوثب حجرا الكعبة من فتناول

  .الناس من أحد مظلمة وال ،رباً بيع وال بِغي مهر فيها يدخل ال طيبا، إال كسبكم من

  ".مخزوم بن عمر بن اهللا عبد بن المغيرة بن لوليدل الكالم هذا حلونتين والناس: إسحاق ابن قال

  .ه إليهنيعني ينسبو ،لوليدل الكالم هذا حلونتين: قوله

ها وأن ءأنهم أعادوا بنا وهو  تذكر في كتب السير، وال شك أن أصل ذلك ثابتهذه التفاصيل بهذه الصورةو
 وقضية الحية التي -عليه الصالة والسالم- شاركهم في وضع الحجر -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

  . فاهللا تعالى أعلم،ن هذا في السيريذكرووكانت موجودة، هي موجودة في بعض أشعارهم 

 األسود الركن بين ما وكان وزهرة، مناف عبد لبني الباب شق فكان الكعبة تَجزأت قريشا إن ثم: قال"

 وكان وسهم، جمح لبني الكعبة ظهر وكان إليهم، انضموا قريش من وقبائل مخزوم لبني اليماني والركن

 لؤي بن كعب بن عدي ولبني قُصي، بن العزى عبد بن أسد لبنيو قُصي، بن الدار عبد لبني رجالِح شق

  .الحطيم وهو

 قام ثم المعوَل فأخذ: هدمها في أبدؤكم أنا: المغيرة بن الوليد فقال منه، وفَرقُوا هدمها هابوا الناس إن ثم

 تلك الناس فتربص نين،الرك ناحية من هدم ثم ،الخير إال نريد ال إنا اللهم رع،ت لم اللهم: يقول وهو عليها

 اهللا رضي فقد شيء يصبه لم وإن كانت، كما ورددناها شيًئا منها نهدم لم أصيب فإن ننظر،: وقالوا الليلة،

 إلى بهم الهدم انتهى إذا حتى معه الناس وهدم فهدم عمله، على غاديا ليلته من الوليد فأصبح ،صنعنا ما

  ".بعضا بعضها آخذ ةمكاألسن خضر حجارة إلى واأفض -عليه السالم- إبراهيم أساس- األساس

  . يعني كأسنمة اإلبل،كاألسنمة: قوله

 ووصفها باألسنمة ظهر في وقت ابن الزبير لما هدمها وبناها ،يعني أنها مشبكة ،آخذ بعضها بعضاً: وقوله
 أنها وهي أخرج لهم تلك القواعد فرآها الناس وأشهدهم على ذلك ووصفوها بهذه الصفةحيث من جديد، 

صف من شاهد ذلك أيضاً بمثل هذه كاألسنمة، وشوهدت في هذا العصر حينما جدد بناؤها قريباً ووومتداخلة 
  .الصفة

 منها حجرين بين عتَلة أدخل يهدمها كان ممن قريش من رجالً أن الحديث يروي من بعض فحدثني :قال "

  ".األساس ذلك عن فانتهوا سرهابأ مكة تنقضت الحجر تحرك فلما أحدهما، بها  أيضاًليقلع
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 )٥٥(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
  : أما بعد،أجمعين

  :-اهللاعليه رحمة –يقول المفسر ف

  -صلى اهللا عليه وسلم- األسود وقضاء محمد بن عبد اهللا القضاء العادل النزاع في وضع الحجر

 بنوها ثم حدة، على تجمع قبيلة كل لبنائها، الحجارة جمعت قريش من القبائل إن ثم: )١(إسحاق ابن قال"

 موضعه إلى ترفعه أن تريد قبيلة كل ؛فيه فاختصموا- األسود الحجر يعني- الركن موضع البنيان بلغ حتى

 هم تعاقدوا ثم دماً مملوءة جفنة الدار عبد بنو فقربت ،للقتال وأعدوا وتخالفوا تحاوروا حتى األخرى دون

 ،الدم لعقَة موافس الجفنة، تلك في الدم ذلك في أيديهم وأدخلوا الموت على لؤي بن كعب بن عدي وبنو
 بعض فزعم، وتناصفوا فتشاوروا جدالمس في اجتمعوا إنهم ثم ،خمسا أو ليال أربع ذلك على قريش فمكثت

 :قال -كلهم قريش أسن عامئذ وكان- مخزوم بن ورعم بن اهللا عبد بن المغيرة بن أمية أبا أن الرواية أهل

 ،فيه بينكم يقضي المسجد هذا باب من يدخل من أول فيه تختلفون فيما بينكم اجعلوا قريش، معشر يا
 محمد، هذا رضينا، األمين هذا: قالوا رأوه فلما - عليه وسلمصلى اهللا- اهللا رسول داخل أول فكان ففعلوا،

     الركن فأخذ به، فأتي ))ثوبا إلي هلُم((: -صلى اهللا عليه وسلم- قال الخبر، وأخبروه إليهم انتهى فلما

 ))اًجميع ارفعوه ثم الثوب من بناحية قبيلة كل لتأخذ((: قال ثم بيده، فيه فوضعه -األسود الحجر يعني-

  .عليه ينب ثم -صلى اهللا عليه وسلم- بيده هو وضعه موضعه به بلغوا إذا حتى ففعلوا،

 من فرغوا فلما. األمين: الوحي ينزل أن قبل -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول تسمي قريش وكانت

 تهاب قريش انتك التي الحية أمر من كان فيما المطلب عبد بن الزبير قال أرادوا، ما على وبنوها البنيان

  :لها الكعبة بنيان

ــت ــا عجب ــصوبت لَم ــاب ت   العقَ

  كـشيش  لهـا  يكـون  كانـت  وقد

ــدت التأســيس إلــى قمنــا إذا   شَ

  جــاءت الزجــر خَــِشينا أن فلمــا

ــضمتها ــا ف ــم إليه   خَلَّــت ث

ــا ــدين فَقُمنَ ــى حاش ــاء إل   بن

ــداة ــنُ غ ــيس عرفِّ ــه التأس   من

  اضـطراب  لهـا  وهي الثعبان إلى  

ــا ــون وأحيانً ــا يك ــاب له   وثَ

ــا ــاء تُهيبنُ ــد البن ــاب وق تُه  

ــاب ــبلَتَتْ عق ــا ِئ ــصباب له   ان

  حجــاب لــه لــيس البنيــان لنــا

ــا ــه لن ــد من ــراب القواع   والت

ــيس ــى ول ــسوينا عل ــاب م   ثي
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ــز ــه أع ــك ب ــي الملي ــؤي بن   لُ

  عـدي  بنـو  نَـاك ه حـشَدتْ  وقد

ــا ــك فَبوأن ــذاك الملي ــزا ب   ع
  

ــيس ــله فل ــنْهم ألص ــاب م   ذَه

  كــالب تَقَــدمها قــد ومــرة

  الثـــواب يلْـــتَمس اهللا وعنـــد
  

 تكسى وكانت ذراعا عشر ثمانية -صلى اهللا عليه وسلم- النبي عهد على الكعبة وكانت: إسحاق ابن قال

  ".القباطي

ي  أ ثياب بيضاء من الكتان تنسج في البالد المصرية، وهيبطيةالقباطي جمع قُ ،القباطي تكسى وكانت: قوله
  .لم تكن تكسى بالحريرأن الكعبة 

  ".يوسف بن الحجاج الديباج كساها من وأول ،البرود بعد كُِسيت ثم" 

 من الثياب هيالبرد أصله لحاف مخطط يلتحف به وو -بإسكان الراء وضم الباء-رد الب أو -بالواو– البرود
  . الكعبة به قبُلانت تكسى كوفيها خشونة بعض الشيء وهي أفضل من الكتان اللين الذيغليظة ال

 آخر وفي ستين سنة بعد الزبير بن اهللا عبد إمارة أول في رقتتحا حتى قريش بناء على تزل ولم: قلت"

 قواعد على وبناها األرض إلى الزبير ابن نقضها فحينئذ الزبير، ابن حاصروا لما معاوية بن يزيد والية

 سمع كما باألرض ملصقين غربيا وبابا شرقيا بابا لها وجعل ،الحجر فيها وأدخل -عليه السالم- إبراهيم

 تزل ولم، -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول عن -ارضي اهللا عنه- المؤمنين أم عائشة خالته من ذلك

  .بذلك له مروان بن الملك عبد بأمر عليه كانت ما إلى هافرد الحجاج قتله حتى إمارته مدة كذلك

 أهل غزاها حين معاوية بن يزيد زمن البيت احترق لما: قال عطاء عن صحيحه في جاجالح بن مسلم روى

 أهل على يحزبهم أو يجرَئهم أن يريد الموسم الناس قدم حتى الزبير ابن تركه كان، ما أمره من كانف الشام

  ".الشام

 يحرك  يريد أن فهوأهل الشام،يعني حتى إذا رأوا الكعبة محترقة وقع في نفوسهم ما وقع من الغيظ على 
  . بيت اهللا كيف صنعوا بهبرؤيتهم نفوس الناس تجاه أهل الشام

 وهى ما أصلح أو بناءها أبني ثم أنقضها الكعبة في علي أشيروا الناس، أيها يا: قال الناس صدر فلما "

  منها؟

 عليه الناس أسلم بيتًا وتدع نهام وهى ما تُصِلح أن أرى فيها، رأي لي ِرقَخ قد فإني: عباس ابن قال

 احترق أحدهم كان لو: الزبير ابن فقال -صلى اهللا عليه وسلم- عليها وبعث عليها، الناس أسلم وأحجارا

 فلما ،أمري على عازم ثم ثالثًا ربي مستخير إني ؟-عز وجل- ربكم بيت فكيف يجدده حتى رضي ما بيته

  ".السماء من أمر فيه يصعد الناس بأول ينزل أن الناس ماهافتحا ،ينقضها أن على رأيه أجمع ثالث مضت

  . أول واحد يبدأ بالهدم تنزل به عقوبةيعني ،السماء من أمر فيه يصعد الناس بأول ينزل أن: قوله

 لم فلما حجارة، منه فألقى رجل صعده حتى السماء من أمر فيه يصعد الناس بأول ينزل أن الناس فتحاماها"

 الستور، عليها يستر أعمدة الزبير ابن فجعل ،األرض به بلغوا حتى فنقضوه تتابعوا شيء أصابه ناسال يره

  ".بناؤه ارتفع حتى
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يها الناس في صالتهم، وليكون وضع ستوراً يتوجه إل ال بناء فيه مستوياً باألرض  يكون المكان أنيعني بدل
  .لة في نفوس الناس ما ال يخفى له من المنـز- وجلعز- فإن بيت اهللا ؛ أدعى لبقاء المهابة في نفوسهمذلك

: قال -صلى اهللا عليه وسلم- النبي إن: تقول -ارضي اهللا عنه- عائشة سمعت إني: الزبير ابن وقال"

 من فيه أدخلت لكنت بنائه على يقَويني ما النفقة من عندي وليس بكفر عهدهم حديثٌ الناس أن لوال((

 ولست أنفق ما أجد فأنا: قال ))منه يخرجون وبابا منه الناس يدخل بابا له ولجعلت أذرع، خمسة الحجر

، البناء عليه فبنى إليه الناس نَظَر اأس له أبدى حتى الحجر من أذرع خمسة فيه فزاد: قال ،الناس أخاف
 بابين له وجعل أذرع، عشرة أوله في فزاد استقصره فيه زاد فلما ذراعا عشر ثمانية الكعبة طول وكان

 بذلك، يستجيزه الملك عبد إلى الحجاج كتب الزبير ابن قُِتل فلما ،منه يخرج واآلخر منه يدخل أحدهما

 إنا: الملك عبد إليه فكتب مكة، أهل من العدول إليه نظر أس على البناء وضع قد الزبير ابن أن ويخبره

 إلى فرده الحجر من فيه زاد ما وأما ،قرهفأ طوله في زاده ما أما شيء، في الزبير ابن تلطيخ من لسنا

 بالمرفوع عائشة عن سننه في النسائي رواه وقد، )٢(بنائه إلى وأعاده فنقضه فتحه الذي الباب وسد ،بنائه

  .القصة يذكر ولم منه

صلى - اهللا رسول وده الذي هو ألنه ؛-رضي اهللا عنه- الزبير بن اهللا عبد فعله ما إقرار السنة كانَت وقد
، الكفر من عهدهم وقرِب باإلسالم عهدهم لحداثة الناس بعض قلوب تنكره أن خشي ولكن -اهللا عليه وسلم

 عن ذلك روت أنها عائشة عن ذلك تحقق لما ولهذا ، بن مروانالملك عبد على السنةُ هذه خفيت ولكن

  .تولى وما تركناه أنا وددنا: قال -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول

 خالفته، في مروان بن الملك عبد على اهللا عبد بن الحارث وفَد: ، قالعبيد بن اهللا عبد عن سلمم روى كما

 قال ،منها سمعه أنه يزعم كان ما عائشة من سمع -الزبير ابن يعني- خُبيٍب أبا أظن ما: الملك عبد فقال

 :-صلى اهللا عليه وسلم- اهللا لرسو قال: قالت: قال ماذا؟ تقول سمعتها: قال ،منها سمعته أنا بلى: الحارث

 لقومك بدا فإن منه، تركوا ما أعدت بالشرك عهدهم حداثة ولوال البيت، بنيان من استقصروا قومك إن((

  .)٣(أذرع سبعة من قريبا فأراها ))منه تركوا ما ألريك فَهلُمي يبنوه أن بعدي من

 في موضوعين بابين لها ولجعلت((: - وسلمصلى اهللا عليه- النبي قال:  أحد رواتهعطاء بن الوليد زاد

 إال يدخلها أال تَعززا((: قال ،ال: قلت: قالت ))بابها؟ رفعوا قومك كان لم تدرين وهل وغربيا، شرقيا األرض

 ))فسقط دفعوه يدخل أن كاد إذا حتى يرتقي، حتى يدعونه يدخلها أن أراد هو إذا الرجل فكان ،أرادوا من

 وِددتُ: قال ثم بعصاه، ساعة فَنَكَتَ: قال ،نعم: قال هذا؟ تقول سمعتها أنت: للحارث فقلت: كالمل عبد قال

  .)٤(تَحمل وما تركت أني

                                                
ج ) (٢٩١٠( الِحجـر -النسائي في كتاب مناسك الحج  وفي )٩٦٨ص  / ٢ج ) (١٣٣٣( باب نقض الكعبة وبنائها     - أخرجه مسلم في كتاب الحج       - 2
 ).٢١٨ص  / ٥

 ).٩٦٨ص  / ٢ج ) (١٣٣٣( باب نقض الكعبة وبنائها - أخرجه مسلم في كتاب الحج - 3

 .المصدر السابق - 4



 ٤

 ذو الكعبة يخَرب((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا : وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال

  .)٥(أخرجاه ))الحبشة من السويقتين

 أسود به كأني( (:قال -صلى اهللا عليه وسلم- النبي عن -مارضي اهللا عنه- عباس بن اهللا عبد وعن

،جا يقلعها أفحا حجر٦(البخاري رواه ))حجر(.  

 سمعت: قال -مارضي اهللا عنه- العاص بن عمرو بن اهللا عبد عن مسنده في حنبل بن أحمد اإلمامروى و

 حلْيتها ويسلبها الحبشة من السويقتين ذو الكعبة يخَرب((: يقول -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول

  .)٧())وِمعوله ِبِمسحاته عليها يضرب أفَيدع أصيلع إليه أنظر ولكأني ،كسوتها من ويجردها

  ".الساق وعظم القدم بين زيغ: الفَدع

  .لب حال األفارقةهذا غا دقة الساقينويعني أن ساقه دقيقة،  ))ذو السويقتين((: -عليه الصالة والسالم– قوله

بحيث   في القدمأصله تحول في المفاصل، فإذا كانهذا  ،الساق وعظم القدم بين زيغ: الفَدع :ويقول ابن كثير
دع، ومثل هذا التصغير يأتي لمعان أفي  فهذا معنىكأنها قد فارقت المفصلوعن الساق كانت القدم متحركة 

  .رلتحقيامنها 

 سعيد أبي عن البخاري صحيح في جاء لما ؛ومأجوج يأجوج خروج عدب يكون إنما -أعلم واهللا- وهذا"

 بعد وليعتَمرن البيتُ ليحجن((: -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول قال: قال -رضي اهللا عنه- الخدري

  .)٨())ومأجوج يأجوج خروج

اجعلْنَا مسِلميِن لَك وِمن ذُريِتنَا ُأمةً ربنَا و{ :-السالم عليهما- وإسماعيل إبراهيم لدعاء حكاية تعالى وقوله
ِحيمالر ابَأنتَ التَّو نَآ ِإنَّكلَيع تُبنَاِسكَنَا وَأِرنَا مو ةً لَّكِلمسيعنيان: جرير ابن قال ]سورة البقرة) ١٢٨([ }م 

 العبادة في وال سواك أحدا عةالطا في معك نشرك الو لطاعتك خاضعين ألمرك مستسلمين واجعلنا بذلك

  .غيرك

  .فعلت قد: اهللا قال }وِمن ذُريِتنَا ُأمةً مسِلمةً لَّك{ فعلت قد: اهللا قال }ربنَا واجعلْنَا مسِلميِن لَك{ :عكرمة وقال

 في المؤمنين تقينالم عباده عن تعالى اهللا ناأخبر كما -السالم عليهما- وإسماعيل إبراهيم من الدعاء وهذا

سورة ) ٧٤([ }والَِّذين يقُولُون ربنَا هب لَنَا ِمن َأزواِجنَا وذُرياِتنَا قُرةَ َأعيٍن واجعلْنَا ِللْمتَِّقين ِإماما{ :قوله
 صلبه من يكون أن يحب أن تعالى اهللا عبادة محبة تمام من فإن ؛شرعا فيه مرغوب القدر وهذا ]الفرقان

ِإنِّي جاِعلُك ِللنَّاِس { :-عليه السالم- إلبراهيم تعالى اهللا قال لما ولهذا له؛ شريك ال وحده اهللا يعبد من
 :قوله وهو ]سورة البقرة) ١٢٤([} وِمن ذُريِتي قَاَل الَ ينَاُل عهِدي الظَّاِلِمين{ :قال ]سورة البقرة) ١٢٤([ }ِإماما

}بِني ونُباجونَاماَألص دبَأن نَّع سورة إبراهيم) ٣٥([} ِني[.  
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 ٥

: قال أنه -صلى اهللا عليه وسلم- النبي عن -رضي اهللا عنه- هريرة أبي عن مسلم صحيح في ثبت وقد

  .)٩())له يدعو صالح ولد أو به، ينتفع علم أو جارية، صدقة: ثالث من إال عمله انقطع آدم ابن مات إذا((

 مجاهد عن صيفخُ عن بشير بن باتَّع أخبرنا: منصور بن سعيد قال ]سورة البقرة) ١٢٨([ }كَنَاوَأِرنَا منَاِس{

 وأتم القواعد فرفع ،القواعد ارفع: فقال البيت به فأتى جبرائيل فأتاه }وَأِرنَا منَاِسكَنَا{: إبراهيم قال: قال

  ".الصفا إلى به فانطلق فأخرجه بيده أخذ ثم البنيان،

  : أما بعد،الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، لرحمن الرحيمبسم اهللا ا

رحمه - عادة ابن كثير منما سبق من ذكر بنيان الكعبة وما جرى فيه كل ذلك من قبيل االستطراد، وذلك ف
 في مواضع من هذا الكتاب فإنه ربما بلغ موضعاً يتعلق به حدث جاءت فيه روايات وأخبار وما إلى -اهللا
 كما في قصة اإلسراء مثالً، فإنه يذكر  مثل هذاسيأتي في بعض المواضعو فيستطرد في الكالم فيه، ذلك

وأبقيت ذف من هذا المختصرالصفحات التي يسوق فيها الروايات المختلفة في هذا الموضوع، ولو أن ذلك ح 
  .، واهللا أعلممة ومناسبة لالختصارء ذلك أكثر مالكان لربما المعاني المتصلة باآليات فقط 

  : يحتمل معنيين]سورة البقرة) ١٢٨([ }وَأِرنَا منَاِسكَنَا{: -تبارك وتعالى-قوله 

 بالمشاهدة،  يرونها ويشاهدونها ويقفون عليها من الرؤية البصرية، أي أنهم}وَأِرنَا منَاِسكَنَا{: المعنى األول
، لكن ذلك من جهة الرواية ليس ...فأتاه جبريل }اِسكَنَاوَأِرنَا منَ{: قال إبراهيم: ويدل على ذلك هذه الرواية

ولكن الذي عليه عامة السلف والخلف من المفسرين أن المراد بالرؤية هنا، الرؤية ، متصالً فال يعتمد عليه
  . وما إلى ذلك.. بحيث أنه يقف ويشاهد المناسك، وذلك يدخل فيه سائر المناسك من الصفا والمروةالبصرية

يعلمه ومن الرؤية القلبية، فيكون ذلك من جهة التعليم بأن يعرفه  }وَأِرنَا منَاِسكَنَا{ أن تكون :ثانيلالمعنى او
  .تكون هذه الرؤية قلبيةبهذا االعتبار ولو لم يكن ذلك بالمشاهدة، ف

ية تحتمل  إذ إن اآل؛ لم يفرق بين األمرين، ولعل هذا أنسب واهللا تعالى أعلم-رحمه اهللا-وابن جرير الطبري 
  فإن ذلك يقتضي العلم بها هذه المناسك فيراها ببصره حينما يقف علىلمعنيين وبينهما مالزمة ال تخفى؛ ألنها

 -بإسكان الراء-مناسكنا نا ويدل على الرؤية القلبية القراءة األخرى أر، الرؤية القلبية والعلم بها هو وال بد،

  .واهللا أعلم

ن أصله في كالم العرب الغسل، وفي الشرع فيه كالم معروف إ: مالمناسك جمع نسك، ويقول بعضهو
نسيكة، والمكان الذي : المناسك تطلق على العبادة عموماً، ولهذا يقال للذبيحة التي تذبح هللا؛ إال أن خالفو

 أخبر أنه جعل لكل أمة -عز وجل-منسك، واهللا :  منسك، ومكان العبادة أيضاً يقال له:يذبح فيه يقال له
 مكان نهأبهذا يمكن أن يفسر ، و]سورة الحـج) ٦٧([ }ِلكُلِّ ُأمٍة جعلْنَا منسكًا هم نَاِسكُوه{ : قال تعالىكاً،منس

    العبادات، فهو مكان للتعبد، ومن جملة ما يتعبد به هللا للتعبد أو مكان للذبح، وال شك أن الذبح هللا من أجلِّ

  .ابين الذبح له من الهدايا والقر-عز وجل-

ال وتعبدات، جميع ال:  مناسك الحج، أو مواضع الذبح، وقيل: قال بعضهم}وَأِرنَا منَاِسكَنَا{ :بقولهوالمقصود 
-صلى اهللا عليه وسلم-شك أن ما يتعلق بالحج أولى ما يدخل فيه؛ ألنه قال ذلك عند بناء الكعبة، وإبراهيم 

                                                
 ).١٢٥٥ص  / ٣ج ) (١٦٣١ (وفاته بعد الثواب من اإلنسان يلحق ما باب –صحيح مسلم في كتاب الوصية  - 9



 ٦

 فقد سن سنن الهدى، فكان ذلك باقياً من - الصالة والسالمعليه-إمام الحنفاء، وكبير األنبياء  كما سيأتي هو
  .-عليه الصالة والسالم-، وصار الدين الحنيف منسوباً إليه  ونحو ذلكالختان ومناسك الحجكبعده، 

دخل  ومن أخص ما ي-عز وجل-أي ما يتعبد به هللا  }وَأِرنَا منَاِسكَنَا{ : أن قوله تعالىالمقصود على كل حالف
 ، ووقوف عند المشعر الحرام بمزدلفة، من وقوف بعرفة، ورمي للجمارا يتعلق بأعمال الحجفي ذلك م

، واهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا  وسعي بين الصفا والمروة، وما إلى ذلك،وطواف بالبيت
 ..محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد هللا رب العالمين



 ١

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 )٥٦(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  : أما بعد،الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا

عليه - فيما يتعلق ببناء قريش للكعبة بعد إبراهيم الخليل -رحمه اهللا-الذي أورده الحافظ ابن كثير  النصف
 ، وسبل الهدى وغيرها،إتحاف الورىسيرة ابن هشام ومثل دد من الكتب  وقابلته على عه راجعت-السالم

في نسختنا الموجود  ،هدى لها كل يوم تتشدق على جدار الكعبةما ي :يما يتعلق ببعض األلفاظ كقوله مثالًفف
 هذا المنقوللكتب التي ذكرتها آنفاً والتي هي أصل لا ابن كثير تتشرق، وهي في نسختتشدق وفي بعض 

  بمثناة فوقية، فشين معجمة، فراء مفتوحات، وهذا واضح:ط هكذا ضبطوها بالخ إنهمحتى -بالراء-تتشرق 

  . تتشرق أي تبرز للشمس:فقالوا وفسروها أيضاً من جهة المعنى ، تتشرقأنها

 في ابن يهكذا هو، توكانت مما يهابون وذلك أنه كان ال يدنو منها أحد إال احزألّ: ومما راجعته قوله هنا
ت بالخاء، اخزألّ: أي رفعت رأسها، لكن وجدتها في غيره مثل سبيل الهدى قال:  قال-ت بالحاءاحزألّ-هشام 

: يقول و-تاخزألّ–  فالم مشددة، فتاء تأنيث،بخاء معجمة، فزاي فهمزة مفتوحة: قال فوضبطها أيضاً بالكتابة

خْأي رفعت ذنبها، والمتت وفي بعضها احزألّا يكون في بعض النسخ بالخاء اخزألّل المرتفع، وعلى هذِئز 
  . وهذا له نظائر كثيرة، تجد اللفظة جاءت بهذا وبهذا؛ وذلك أنك، وهذا ال يستغرببالحاء

ر فيظه تتحرك  حيثالكشيش صوت احتكاك جلد الحية:  صوتت، يقالومعناهاهكذا هي ت ، كشَّتوكشّ: قال
  .صوت لجلدها إذا احتك بعضه ببعض

، ينحلون هذا الكالم وقد وجدتها ،والناس ينتحلون هذا الكالم للوليد بن المغيرة: في نفس الصفحةقال و
  .ينحلونه أي يضيفونه إليه وينسبونه إليهومعنى 

 "عمربن للوليد بن المغيرة بن عبد اهللا " :في ابن هشامو ،بن عمرو للوليد بن المغيرة بن عبد اهللا :وقال

  .، فهي عمر وليست عمرو وضم العينميم بفتح المضبوطةهي و

المشهور أنه و ، أفضوا إلى حجارة خضر كاألسنة-عليه السالم-على أساس إبراهيم : ه هناقالومما 
 تدخل اد أن الحجارة دخل بعضها في بعض كما، والمراألسنمة وابن هشام كالذي في سبل الهدى، وكاألسنمة
 ومن رآه كاألسنة جمع سنان، وهذا يعني أنه جاء أيضاً : يقوله أن لكن الشاهد،م بعضها في بعضناعظام الس

فمن  خضرة، وهذا ال يستغرب ن في لونهاإ: الوا من جهة أنهم قهها باألسنةيتشبوح، ا الرميكاألسنة وه
   ن جبال مكة أنها إذا نزل عليها المطر تحول لونها إلى شيء من الخضرة، حتى إن في قوله ععروف الم

 فالفاء ]سورة الحـج) ٦٣([} تُصِبح الَْأرض مخْضرةًَألَم تَر َأن اللَّه َأنزَل ِمن السماء ماء فَ{ :-ىتبارك وتعال-
إن  :عض أهل العلم بقال على القول بأن المراد باآلية الخضرة السريعةفتدل على التعقيب المباشر في اللغة، 

  بعد المطر مباشرةبت ينـال ألن النبات ؛ ذلكقالواو أرض مكة،  العهدية فالمقصود بها األرض هنامن" أل"

، إذن هذا خاص في مكة، والمقصود أنه لما كانت جبالها تحتوي على عنصر النحاس  إلى وقتيحتاجوإنما 
وإنما الفاء فإذا نزل عليها المطر صارت تميل إلى الخضرة، لكن هذا الكالم فيه نظر في تفسير اآلية تلك، 



 ٢

 ضبطها بهذه كاألسنة فهو: المقصود أن من قال، وعلى كل حال ف المباشر لكنه في كل شيء بحسبهللتعقيب

  . اللون وقال فيالطريقة

هي و  تنقضت، في هذه المصادرا وجدتههكذا و، مكة بأسرهاتنقضتفلما تحرك الحجر : ومما قاله المؤلف
  .مكة بأسرهاأي اهتزت مضبوطة أيضاً، وفسروها بأنها اهتزت، 

 تحاوروا حتى األخرى دون موضعه إلى ترفعه أن تريد قبيلة كل فيه فاختصموا: ومن األلفاظ أيضاً قوله

الفوا، وهناك تحاوزوا خ تحاوروا وتهناف ،تحاوزوا وتحالفوافي سبيل الهدى أما و ،هكذا في نسختنا ،وتخالفوا
  .الف معروفح، والتالفوا أي انحازت كل قبيلة إلى جهةحوت

  .هو جاء بهذا وبهذاوعلى هذا فوتخالفوا كما هنا،  في سائر األصول تحاورواام ووفي ابن هش

ثم إنهم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناصفوا فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية بن المغيرة : ثم قال
  .بعض العبارات واأللفاظ، فهذا ما يتعلق بس ابن عمروي ول،وبن عبد اهللا بن عمر

  :ط األبيات يقولوبالنسبة لضب

ــِجع ــال تُب ــ م ــابِعال تبصوتَ   قَ

ـ  لهـا  يكـون  كانـت  وقد   يشٌِشكَ

ــدت التأســيس إلــى قمنــا إذا   شَ

  جــاءترجــز ال خَــِشينا أن فلمــا

ــضمتها ــا ف ــم إليه   خَلَّــت ث

ــا ــدين فَقُمنَ ــى حاش ــاء إل   بن

ــداة ــرنُ غ ــيس عفِّ ــه التأس   من
  

  اضـطراب  لهـا  وهي الثعبان إلى  

ــا ــون وأحيانً ــا يك ــِو له   ابثََ

ــا ــاء تُهيبنُ ــد البن ــاب وق تُه  

ــاب ــب عق ــا تَتْلَِئ ــان له   صابت

  حجــاب لــه لــيس البنيــان لنــا

ــا ــه لن ــد من ــراب القواع   والت

ــيس ــى ول ــسوينا عل ــاب م   ثي
  

 ليس على  أيي يعني الباني،سوالمو -ءةجمع سو-اوينا س بعضهم ماضبطه ،ثياب مسوينا على وليس: قوله
يبنون مع  كانوا  أنهم أيعلى العورات ثياب،على الضبط اآلخر يكون المعنى وليس من يقوم بالبناء ثياب، و

  .-عز وجل-يفعلون ذلك ديانة يتقربون بذلك إلى اهللا التعري 

  :يقولثم 

ــز ــه أع ــك ب ــي الملي ــؤي بن   لُ

  عـدي  بنـو  هنَـاك  حـشَدتْ  وقد

ــا ــك فَبوأن ــذاك الملي ــزا ب   ع
  

  ــيس ــله فل ــنْهم ألص ــاب م   ذَه

  كــالب تَقَــدمها قــد ومــرة

  الثـــواب يلْـــتَمس اهللا وعنـــد
  

ما جاء في هذه أن   ومعروف في ذلك النص، وعموماً هذا من كالم أهل السير،لفاظهذا ضبط بعض األ
أهل وإلى إثبات،  كله يحتاج هاهذه الحية وما أشبه  فقضية،الكتب إذا طبقت عليه شروط المحدثين ذهب أكثره

ن هذا الثعبان جاء منذ مئات إ: يقولونإنهم  حتى ها ويتساهلون في مثل هذه األشياءيذكرون معلوم أنهمالسير 
التصق إنها كانت إذا التفت على الكعبة : يقولون عنها، و وعاش مئات السنين-من أيام العمالقة- السنين

 ليسرق كنز الكعبة فسقط  الكعبةبئر أنه نزل شخص فييذكر أهل السير أيضاً  و، من طولهارأسها بذيلها
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،  من وقت بناء الكعبة منذ أكثر من خمسمائة سنة كلههذا الكالمأن ، وبعد ذلكحية عليه حجر ثم جاءت هذه ال
  . واهللا أعلم،لكن هذا الكالم كله ليس هناك ما يثبته

صحبه بينا محمد وعلى آله وم وبارك على نالحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسل بسم اهللا الرحمن الرحيم
  .أجمعين

 عتابأخبرنا  منصور بن سعيد قال ]سورة البقرة) ١٢٨([ }وَأِرنَا منَاِسكَنَا{ " :-رحمه اهللا تعالى-قال المفسر 

 به فأتى جبرائيل، فأتاه }وَأِرنَا منَاِسكَنَا{: -عليه السالم- إبراهيم قال: قال مجاهد عن خُصيف عن بشير بن

 هذا: قال الصفا، إلى به فانطلق فأخرجه بيده أخذ ثم البنيان وأتم القواعد فرفع دالقواع ارفع: فقال البيت،

 من كان فلما ِمنًى، نحو به انطلق ثم ،اهللا شعائر من وهذا: فقال المروة، إلى به انطلق ثم ،اهللا شعائر من

  ".وارمه كَبر: فقال الشجرة، عند قائم إبليس إذا العقبة

  .العقبة التي عندها الجمرة أي ،العقبة من كان فلما: قوله

 تقتضي علماً بهذا رؤية بصرية ]سورة البقرة) ١٢٨([ }وَأِرنَا{ : في قولهاألثر يدل على أن الرؤيةهذا و
المأير، فيكون بذلك الجمع بين التفسيرين،بص أرنا رؤية بصرية تقتضي علماً بالم نكون جمعنا وبهذا ر،بص 

  .]سورة البقرة) ١٢٨([ }وَأِرنَا{ :بين القولين في تفسير قوله

 وارمه كبر: له قال وإبراهيم جبريل به جاز فلما الوسطى الجمرة عند فقام إبليس انطلق ثم ،ورماه فكبر"

 إبراهيم بيد فأخذ يستطع، فلم شيًئا الحج في يدِخل أن أراد  إبليس وكان الخبيثالخبيث فذهب ،ورماه فكبر

 عرفت قد: قال عرفات به أتى حتى إبراهيم بيد فأخذ ،الحرام المشعر هذا: فقال الحرام، المشعر به أتى حتى

  ".ذلك نحو وقتادة ِمجلز أبي عن وروي، نعم: قال ،تمرا ثالث: قالها أريتك؟ ما

  بعد التقيا فيهااءإن آدم وحو: منهم من قال ف متعددة وأقوال،وجوه سبب تسمية عرفات بهذا االسم في كرتْذُ

صلى اهللا عليه -ن جبريل  إ: وبعضهم يقول-هذا ليس عليه ما يثبتهو-  إلى األرض فتعارفا هناكا أهبطأن
 :نعم، فقيل لها:  قال، يعني المناسك؟وهل عرفت: -صلى اهللا عليه وسلم-إبراهيم سأل  كما هو هنا -وسلم

عز -يل يمكن أن يوقف عنده، والعلم عند اهللا عرفات، وبعضهم يقول غير هذا، وليس على شيء من ذلك دل
  .، واهللا أعلمقد يكون صحيحاً، وقد ال يكون كذلك ف يذكرون ذلكعلى كل حال هم و-وجل

توفيقه  بمعنى توبة اهللا على العبد تأتي ،]سورة البقرة) ١٢٨([ }وتُب علَينَآ ِإنَّك َأنتَ التَّواب الرِحيم{ :قوله تعالى
 كما قال عدم المؤاخذة على التقصير والذنب والخطأ الذي يحصل منه والتجاوز عنه وبولها منهقوللتوبة 
  .منهم وفقهم للتوبة وقبلها  أي]سورة التوبة) ١١٨([ }ثُم تَاب علَيِهم ِليتُوبواْ{ :تعالى

التقصير واإلساءة أو  نع رجوع اهللا على العبد بالتجاوزتعني توبة اهللا على العبد فالتوبة هي الرجوع، و
  .رجع عليهم بالتجاوزورجع عليهم بالمغفرة وأي رجع عليهم بالتوبة ، الذنب

غيره التوبة تكون من الذنب وتكون من  ومعلوم أن وتوبة العبد تعني رجوعه من تقصيره وذنبه إلى الحق،
وتُب علَينَآ ِإنَّك َأنتَ التَّواب { :هتفسر قول التي  توبة اهللا على العبد هيهذه، فالتقصير الذي قد ال يكون ذنباًك

ِحيمواهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ]سورة البقرة) ١٢٨([ }الر 
 ..والحمد هللا رب العالمين
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 )٥٧(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

 الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المفسر 

رسوالً منْهم يتْلُو علَيِهم آياِتك ويعلِّمهم الِْكتَاب ربنَا وابعثْ ِفيِهم { : في تفسير قوله تعالى-رحمه اهللا تعالى-
ِكيمالح ِزيزَأنتَ الع ِإنَّك كِّيِهمزيةَ والِْحكْمسورة البقرة) ١٢٩([ }و[.  

 منهم، رسوالً فيهم اهللا يبعث أن الحرم ألهل -عليه السالم- إبراهيم دعوة تمام عن إخبارا تعالى يقول" 

 محمد تعيين في السابق اهللا قَدر المستجابة الدعوة هذه وافقت وقد -عليه السالم- إبراهيم ذرية من :أي

 أول أن والمراد، والجن اإلنس من نياألعجمي سائر إلىو إليهم األميين في رسوالً عليه وسالمه اهللا صلوات

 سائرا مشهورا مذكورا الناس في ذكره يزل ولم -عليه السالم- إبراهيم الناس في وشهره بذكره نَوه من

 بني في قام حيث -عليه السالم- مريم بن عيسى وهو نسبا، إسرائيل بني أنبياء خاتم باسمه أفصح حتى

وٍل يْأِتي ِمن بعِدي ِإنِّي رسوُل اللَِّه ِإلَيكُم مصدقًا لِّما بين يدي ِمن التَّوراِة ومبشِّرا ِبرس{ :وقال خطيبا إسرائيل
دمَأح هممريم بنا عيسى وبشرى إبراهيم أبي دعوة((: الحديث هذا في قال ولهذا ]سورة الصف) ٦([ }اس(( ،

 به حملت حين رأته مناما كان: قيل )١())الشام قصور له أضاءت نور منها خرج أنه أمي ورأت(( :وقوله

  .توطئة ذلك وكان هم،بين واشتهر فيهم فشاع قومها على وقَصته

 آخر في الشام تكون ولهذا الشام، ببالد بوتهنو دينه استقرار إلى إشارة نوره بظهور الشام وتخصيص

 الشرقية بالمنارة بدمشق نزل إذا -عليه السالم- مريم بنا عيسى ينزل وبها وأهله، لإلسالم معقالً الزمان

 من يضرهم ال الحق على ظاهرين أمتي من طائفة تزال ال((: الصحيحين في جاء ولهذا، منها البيضاء

  .)٣())مأبالش وهم((: البخاري صحيح وفي )٢())كذلك وهم اهللا أمر يأتي حتى خالفهم من وال خذلهم

 حيان بن ومقاتل وقتادة الحسن قاله السنة،: يعني }والِْحكْمةَ{ القرآن: يعني }ويعلِّمهم الِْكتَاب{ :تعالى وقوله

  ".منافاة وال ،الدين في الفهم: وقيل ،وغيرهم كمال وأبو

  : أما بعد،الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم

 ويزكِّيِهم ربنَا وابعثْ ِفيِهم رسوالً منْهم يتْلُو علَيِهم آياِتك ويعلِّمهم الِْكتَاب والِْحكْمةَ{ :-تبارك وتعالى-فقوله 
ِكيمالح ِزيزَأنتَ الع {: ، قال]سورة البقرة) ١٢٩([ }ِإنَّكالِْكتَاب مهلِّمعييعني القرآن، وهذا ال إشكال فيه فهو في  }و

هو الَِّذي بعثَ ِفي الُْأميين رسولًا { :-تبارك وتعالى-، اللهم إال في موضع آخر وهو قوله غاية الوضوح

                                                
 .وصححه األلباني في صحيح السيرة النبوية) ١٧٥ص  / ٨ج (والطبراني في الكبير ) ٢٦٢ص  / ٥ج (أخرجه أحمد  - 1

ص  / ٣ج ) (٣٤٤٢( آية فأراهم انشقاق القمـر  -ه وسلمصلى اهللا علي- باب سؤال المشركين أن يريهم النبي -البخاري في كتاب المناقب   أخرجه - 2
) ١٠٣٧ ()) من أمتي ظاهرين على الحق ال يضرهم من خالفهم طائفةال تزال (( :-صلى اهللا عليه وسلم- باب قوله    -ومسلم في كتاب اإلمارة     ) ١٣٣١

 . كالهما بلفظ مقارب)١٥٢٤ص  / ٣ج (

ص  / ٣ج ) (٣٤٤٢(المشركين أن يريهم النبي صلى اهللا عليه وسلم آية فأراهم انـشقاق القمـر              باب سؤال    -صحيح البخاري في كتاب المناقب       - 3
١٣٣١.( 
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اِتِهمآي ِهملَيتْلُو عي مةَ{: قال وهي القرآن، ثم ]سورة الجمعة) ٢([ }نْهالِْحكْمو الِْكتَاب مهلِّمعيو كِّيِهمزي٢([} و (

 المراد به الكتابة، وعللوا هذا بأمرين : قال جماعة من أهل العلم}ويعلِّمهم الِْكتَاب{: قالفهناك  ]سورة الجمعة
 حيث ن في اآلية ما يدل على هذا القول وذلك من جهة أن اهللا ذكر القرآن قبلهأ: األمر األول: قالوا: ناثني

 على  فمن أجل أال يكون ذلك تكراراً في الكالم فإن التأسيس مقدم]سورة الجمعة) ٢([ }يتْلُو علَيِهم آياِتِه{: قال

 التي الكتاب يعني الكتابة ]سورة الجمعة) ٢([ }مهم الِْكتَاب والِْحكْمةَويعلِّ{:  بناء على هذه القاعدة، قالوا والتوكيد
 }هو الَِّذي بعثَ ِفي الُْأميين رسولًا منْهم{ : فقالأخرى وهو أنه ذكر األميينوفي اآلية قرينة ، الخط بالقلمهي 

صلى اهللا -تابة والقراءة، فهو يمتن عليهم ببعثه  أو ال يعرف الك واألمي هو الذي ال يكتب]سورة الجمعة) ٢([
 إذ لم يكن يعرفها منهم بة بعد أن كانوا أبعد الناس عنها االمتنان أن عرفوا الكتا ومن جملة هذا-عليه وسلم

  .إال نفر يسير ال يتجاوز أصابع اليد الواحدة

:  قولهوأما، فهو القرآن، ]سورة البقرة) ١٢٩([ }ويعلِّمهم الِْكتَاب{ :هناك تحتمل، وأما هنااآلية   أنفالمقصود

 وهو يدور على معنى المنع، وبعض أهل العلم يذكر له أصالً كمفإن الحكمة في أصلها من الح }والِْحكْمةَ{
 والمشهور عند كثير من أهل العلم أنه يدور على أصل واحد وهو -رحمه اهللا-آخر كشيخ اإلسالم ابن تيمية 

بمعنى وضع الشيء في  الحكمة تارة بمعنى النبوة، وتارة بمعنى الفقه في الدين، وتأتي تارةالمنع، فتأتي 
  .بمعنى اإلصابة بالقول والعمل، موضعه وإيقاعه في موقعه

ال : الفهم في الدين، وقال: يعني السنة، وقيل:  قال]سورة البقرة) ١٢٩([ }ويعلِّمهم الِْكتَاب والِْحكْمةَ{ :فهنا قوله
 مراده، فال منافاة -عز وجل-اهللا   فإن السنة تكون شارحة للقرآن، فقد فهم عنألن من عرف السنةمنافاة؛ 

 أو الفهم في ،عني السنةت الحكمة  إن:]سورة البقرة) ١٢٩([ }ويعلِّمهم الِْكتَاب والِْحكْمةَ{:  في قولهبين قول القائل
 هي الفقه في الدين  ولهذا فإن قول من قال-عز وجل-أفقه في دين اهللا الدين، ألن من كان بالسنة أعلم فهو 

  .نها السنةإ:  وال يعارض من قالال إشكال فيه

عز -يفسر الحكمة هنا بأنها العلم بأحكام اهللا  -رحمه اهللا-ولهذا فإن مثل ابن جرير الطبري كبير المفسرين 
عليه الصالة - ذلك ال يعرف إال من طريقه  فإن-صلى اهللا عليه وسلم- التي جاء بها رسوله -وجل

إال من  األحكام ال تعرف  هو العلم بالسنة؛ ألن-عز وجل- فإن هذا العلم بأحكام اهللا ، ومن ثمَ-والسالم
  .-صلى اهللا عليه وسلم-طريق النبي 

الحاكم يقال كم الفصل بين الناس، والح: كم الذي هو المنع ومن ثم يقال من الح الحكمةعلى كل حال أصلو
نه يمنع أحد الخصمين من التعدي على حق أ ألنه يفصل بين الناس ومعنى المنع متحقق فيه، إذ ؛ حاكم:له

ة مكَ الح هي منإذا قلتف معنى المنع، أتيت بأي لون من ألوان استعمال هذه اللفظة تجد فيها اآلخر، ولذلك لو
م رأيه فالن حكيم فمعنى ذلك أن حكمته تِز: إذا قلتالفرس، فإنها تمنعها من االنفالت، والتي توضع في 

 تجد أقواله على استقامة وأحكامه على كم بلل والشطط في القول وال في الحطَه الخَمنولسانه فال يحصل 
  .استقامة، فهو واقع على الصواب في القول وفي العمل، وهكذا

 بين الناس وأحكامه -عز وجل-فصل قضاء اهللا أي  ]ورة البقرةس) ١٢٩([ }ويعلِّمهم الِْكتَاب والِْحكْمةَ{ :قال
كل هذه األقوال التي ذكرها السلف الخ، و..يعرفون السنةو -عز وجل-يفقهون دين اهللا  ذلك و يعرفونبحيث
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، فهذا يحتاج  مثالً هي النبوةن الحكمةإ : إال أن من قالخالف التنوع،  يسمىه كله صحيح وهذاوما لم يذكرو
 من مع أنه يمكن أن يجمع بين هذا وهذا، ن ربط وجمع قد يكون أعسر إلى حد ما من مثل هذه األقوالإلى لو
  . النبي هو الذي يحكم بين الناسجهة أن

عز -ن اهللا  بها م جاءالتيمضامين النبوة   يعلمهمالنبي المقصود بتفسير الحكمة بالنبوة أنال بد أن يفهم أن و
 في تفسير الحكمة بالنبوة فال يقول قائل، بهاالتي أنبأه اهللا  م أحكام الشريعةيعلمهف ،الوحيعن طريق  -وجل

   .غير وارد على اإلطالق، فهذا المعنى  مثله أو نحو ذلكأنهم يكونون أنبياء بمعنى النبوةأن المعنى يعلمهم 

"}كِّيِهمزيطاعة يعني: -عنهمارضي اهللا - عباس ابن عن طلحة أبي بن علي قال ]سورة البقرة) ١٢٩([ }و 

  ".اهللا

وبعضهم يذكر غير هذه العبارة، وكل ذلك بمعنى واحد؛ ألن طاعة ، يعني طاعة اهللا:  قال}ويزكِّيِهم{ :هلوق
 هي تطهير للنفوس، فإنما يكون طهرها وصالحها واستقامتها حينما تكون ملتزمة بالحق -عز وجل-اهللا 

 فالرسول يزكيهم بمعنى أنه يطهرهم من أدران الشرك -صلى اهللا عليه وسلم-الذي جاء به الرسول 
صحيح؛ ألن المراد ما يذكر هنا كله كل  ف، االنحراف الذي يدنس نفوسهموالضالل والزيغ وكل لون من ألوان

  . تزكية النفوس بتطهيرها من الشرك وما تفرع منههوذلك كله ب

 كل على قادر وهو شيء، يعجزه ال الذي العزيز: أي ]ة البقرةسور) ١٢٩([} ِإنَّك َأنتَ العِزيز الحِكيم{ :وقوله"

  ".شيء

ي العزيز الذي ال يغالب وال تطاق سطوته، والعزة إنما تحصل من مجموعة أوصاف أالعزة  من العزيزاسم 
إذا وجدت وتحققت كان ذلك الموصوف عزيزاً، والعزيز ال يكون إال قوياً وال يكون إال قادراً، وما إلى ذلك، 

، أو الذي ال يضام وال الذي ال يغالب: الذي ال تطاق سطوته، وبعضهم يقولأي :  بقولهلهذا يفسره بعضهمو
  .كل هذا داخل في معنى العزيزويرام، 

  ".وعدله وحكمتهلعلمه  محالها في األشياء فيضع وأقواله أفعاله في الحكيم"

، هذا هو الحكيمفإيقاعه في موقعه، و العلم ووضع الشيء في موضعه هما الحكيم جمع بين أمريناسم 
 إال بتحقق العلم مع الوصف اآلخر هي اإلصابة بالقول والعمل، وهذه اإلصابة ال يمكن أن تكونوالحكمة 

  .الذي هو وضع الشيء في موضعه

* دنْيا وِإنَّه ِفي اآلِخرِة لَِمن الصاِلِحينومن يرغَب عن ملَِّة ِإبراِهيم ِإالَّ من سِفه نَفْسه ولَقَِد اصطَفَينَاه ِفي ال{" 

الَِمينالْع بتُ ِلرلَمقَاَل َأس ِلمَأس هبر ِإذْ قَاَل لَه * طَفَى لَكُماص اللّه ِإن ِنيا بي قُوبعيِنيِه وب اِهيمرا ِإبى ِبهصوو
  .]سورة البقرة) ١٣٢- ١٣٠([} م مسِلمونالدين فَالَ تَموتُن َإالَّ وَأنتُ

 الخليل إبراهيم لملة المخالف باهللا الشرك من وأحدثوه ابتدعوه فيما الكفار على ردا -تبارك وتعالى- يقول

  ".عين طرفة به أشرك وال غيره، معه يدع فلم -تبارك وتعالى- ربه توحيد جرد فإنه الحنفاء، إمام

 طبعاً هذه اآليات جميعاً ، رداً على الكفار فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك باهللا-عالىتبارك وت-يقول : قوله

    إسرائيل، فأول من يدخل فيها هم اليهود والنصارى حيث إنهم خالفوا ملة إبراهيم  هي في سياق ذكر بني

ن جهة االنتساب والتسمية  من جهة الحقيقة إذ إنهم بدلوا وغيروا، كما أنهم خالفوها م-صلى اهللا عليه وسلم-
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} لَِكن كَان حِنيفًا مسِلماما كَان ِإبراِهيم يهوِديا والَ نَصراِنيا و{ : قال تعالىحيث إنهم ابتدعوا هذه األسماء،

 ن وملته فهم أول م-صلى اهللا عليه وسلم-هؤالء خالفوا دين إبراهيم فالمقصود أن  ]سورة آل عمران) ٦٧([
وسيأتي الرد عليهم - وأنهم على دينه -عليه الصالة والسالم-عون االنتساب إليه يدخل في ذلك مع أنهم يد

إنهم على دين : الذين كانوا يقولون  العرب من ويدخل فيه أيضاً غيرهم من أهل اإلشراك-في هذه الدعوى
 شاملة للجميع؛ ألن اهلكن ،والنصارى هم اليهود ، لكن أولى من يدخل فيها-عليه الصالة والسالم-إبراهيم 

في قولهن تدل على العمومم  :}غَبرن يمعن ملة إبراهيم الرغبة  أنوالمعنى، ]سورة البقرة) ١٣٢-١٣٠([ }و 

   .من سفه نفسهمقع إال تعنها ال يمكن أن اإلعراض  و-عليه الصالة والسالم-

 أبيه، من أتبر حتى قومه سائر ذلك في خالفو سواه، معبود كل من وتبرأوال أشرك به طرفة عين "  

ِإنِّي وجهتُ وجِهي ِللَِّذي فَطَر السماواِت واَألرض حِنيفًا وما َأنَاْ * يا قَوِم ِإنِّي بِريء مما تُشِْركُون{  : فقال
شِْرِكينالْم ِإذْ قَاَل{ :تعالى وقال ،]سورة األنعام) ٧٩- ٧٨([ }ِمنووندبا تَعماء مرِمِه ِإنَِّني بقَوِلَأِبيِه و اِهيمرِإب * 

وما كَان اسِتغْفَار ِإبراِهيم ِلَأِبيِه ِإالَّ { :تعالى وقال ،]سورة الزخرف) ٢٧-٢٦([} ِإلَّا الَِّذي فَطَرِني فَِإنَّه سيهِديِن
 ،]سورة التوبة) ١١٤([ }تَبين لَه َأنَّه عدو ِللِّه تَبرَأ ِمنْه ِإن ِإبراِهيم ألواه حِليمعن موِعدٍة وعدها ِإياه فَلَما 

اه ِإلَى شَاِكرا لَِّأنْعِمِه اجتَباه وهد* ِإن ِإبراِهيم كَان ُأمةً قَاِنتًا ِللِّه حِنيفًا ولَم يك ِمن الْمشِْرِكين{ :تعالى وقال
  .]سورة النحل) ١٢٢-١٢٠([ }وآتَينَاه ِفي الْدنْيا حسنَةً وِإنَّه ِفي اآلِخرِة لَِمن الصاِلِحين* ِصراٍط مستَِقيٍم

 فيخالفها ومنهجه طريقته عن ]سورة البقرة) ١٣٠([ }ومن يرغَب عن ملَِّة ِإبراِهيم{ :تعالى قال وأمثاله ولهذا

 إلى الحق بتركه تدبيره وسوء بسفهه نفسه ظلم: أي ]سورة البقرة) ١٣٠([ }ِإالَّ من سِفه نَفْسه{ عنها يرغبو

 خليال اهللا اتخذه أن إلى سنّه حداثة من والرشاد للهداية الدنيا في فياصطُ من طريق خالف حيث ؛الضالل

  ".السعداء الصالحين من اآلخرة في وهو

 }ِإالَّ من سِفه نَفْسه{:  أو قول من قال،أي ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره:  قال}سِفه نَفْسهِإالَّ من {: قوله

ِإالَّ {:  ويقومها ويحملها على الحق والصواب فلم يفكر فيها، أو قول من قال فيما يصلحها جهل أمر نفسه:أي
هنَفْس ِفهن سفعل أهل السفه بحيث إنه نفسهي فعل بأفسر به، يعني أهلك نفسه، وغير ذلك مما يمكن أن ت }م 

كل هذا يمكن أن تفسر به هذه اآلية، واهللا تعالى أعلم، والمقصود أن فعل بها من السفه ما صار به سفيهاً، 
 يعني إال سفيه جاهل بحظ نفسه فيما ينفعها }ِإالَّ من سِفه نَفْسه{:  يقول-رحمه اهللا- ولهذا فإن مثل ابن جرير

  .عاجلها وآجلهافي 

}اِهيمرلَِّة ِإبن مع غَبرن يمعليه الصالة والسالم- ال يرغب عن ملة إبراهيم يعني ]سورة البقرة) ١٣٠([ }و- 

الذي  فالسفيه هو ،ه وتردى في أودية الهلكة نفسقد أضاعمنهجه إال سفيه ال يعرف حظ نفسه أي عن دينه و
  . وال يحسن التصرفال يحسن التدبير

 أكبر ظلم أي أم هذا؟ من أعظم سفه فأي والغي، الضاللة طُرقَ واتبع وملّته ومسلكه هذا طريقه تركفمن "

  .]سورة لقمان) ١٣([ }ِإن الشِّرك لَظُلْم عِظيم{ :تعالى قال كما هذا؟ من

 إبراهيم ملَّة خالفواو اهللا عند من ليست طريقًا أحدثوا اليهود؛ في اآلية هذه نزلت: وقتادة العالية أبو قال

ما كَان ِإبراِهيم يهوِديا والَ نَصراِنيا ولَِكن كَان حِنيفًا { :تعالى اهللا قول القول هذا لصحة ويشهد ،أخذوه فيما
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شِْرِكينالْم ِمن ا كَانما وِلمسم *و وهعاتَّب لَلَِّذين اِهيمرلَى النَّاِس ِبِإبَأو ِإن ِليو اللّهنُواْ وآم الَِّذينو ذَا النَِّبيه
ْؤِمِنينسورة آل عمران) ٦٨-٦٧([ }الْم[."  

من م ويدخل فيه غيرهم من مشركي العرب وغيرهم ،يدخل فيه اليهود ويدخل فيه النصارى دخوالً أولياً نعم،
  .الدرجة األولىب  والنصارىى اليهود وإن كان السياق في الرد عل-صلى اهللا عليه وسلم-خالف دين إبراهيم 

 باإلخالص اهللا أمره: أي ]سورة البقرة) ١٣١([ }ِإذْ قَاَل لَه ربه َأسِلم قَاَل َأسلَمتُ ِلرب الْعالَِمين{ :تعالى وقوله"

  .وقدرا شرعا ذلك إلى فأجاب واالنقياد واالستسالم له

 أو هللا اإلسالم وهي الملة بهذه وصى: أي ]سورة البقرة) ١٣٢([ }يِه ويعقُوبووصى ِبها ِإبراِهيم بِن{ :وقوله

 ومحبتهم عليها لحرصهم ]سورة البقرة) ١٣١([ }َأسلَمتُ ِلرب الْعالَِمين{ :قوله وهي ،الكلمة على الضمير يعود

  ".الوفاة حين إلى عليها حافظوا لها

 }فَالَ تَموتُن َإالَّ وَأنتُم مسِلمون{  سواء وصاهم بهذه الكلمة]سورة البقرة) ١٣٢([} ووصى ِبها{ :ه تعالىقول

 هذا مما تجتمع فيه األقوال أيضاًفهي اإلسالم، إنها ف -ملة إبراهيم– ، أو وصاهم بهذه الملة]سورة البقرة) ١٣٢([

  .وال منافاة

وجعلَها كَِلمـةً باِقيـةً ِفـي       { :تعالى كقوله هم؛بعد من بها أبناءهم ووصواحافظوا عليها إلى حين الوفاة      " 
 وصـى  إبـراهيم  كأن بنيه على عطفًا بالنصب" ويعقوب "السلف بعض قرأ وقد ،]سورة الزخرف ) ٢٨([ }عِقِبِه

  ".ذلك حاضرا وكان إسحاق بن يعقوب ابنه وابن بنيه

يكـون   إذا كانت بنصب البـاء مـن يعقـوب           ]سورة البقرة ) ١٣٢([ }ِإبراِهيم بِنيِه ويعقُوب  ووصى ِبها   { :قوله
، -عليه الصالة والـسالم - حفيده يعقوب -صلى اهللا عليه وسلم  -  بنيه ومن جملة أبنائه     إبراهيم وصى :المعنى

 لألسباط الذين تفرعـت مـنهم قبائـل بنـي            القراءة، باعتبار أنه أبُ    ويمكن أن يكون خصه بالذكر على هذه      
  .-عليه الصالة والسالم-بنو إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب : قيل لهم ف نسبوا إليه ولذلك،إسرائيل

 على  يعقوبيكون ف بنيه،ذه الوصية يعقوب أيضاً وصى بهوالمعنى أن، بالضم }ويعقُـوب {والقراءة المشهورة  

  .فاعالًالقراءة المشهورة 

 :قولـه  في بهما وقعت البشارة ألن وسارة؛ لخليلا حياة في يعقوب له دوِل إسحاق أن أعلم، واهللا والظاهر،"

}     قُوبعقَ يحاء ِإسرِمن وقَ وحا ِبِإسنَاهشَّرنـزع  علـى  هاهنا يعقوب بنصب قرئ وقد ]سورة هود ) ٧١([ }فَب 

  قـال  فقـد  وأيضا فائدة، كبير إسحاق ذرية بين من لذكره كان لما حياتهما في يعقوب يوجد لم فلو الخافض

سـورة  ) ٢٧([ }ووهبنَا لَه ِإسحقَ ويعقُوب وجعلْنَا ِفي ذُريِتِه النُّبوةَ والِْكتَـاب     { :العنكبوت سورة في عالىت اهللا
 يقتضي وهذا ]سورة األنبياء ) ٧٢([ }ووهبنَا لَه ِإسحقَ ويعقُوب نَاِفلَةً    { :األخرى اآلية في وقال  اآلية، ]العنكبوت

  .المتقدمة الكتب بذلك نطقت كما المقدس بيت باني هفإن وأيضا حياته، في دوج أنه
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 أول؟ وضـع  مسجد أي اهللا، رسول يا: قلت -رضي اهللا تعالى عنه   – ذر أبي حديث من الصحيحين في وثبت

 ))سـنة  أربعـون ((: قـال  بينهمـا؟  كم: قلت ،))المقدس بيت((: قال أي؟ ثم: قلت ،))الحرام المسجد((: قال

  ".)٤(يثالحد

 عليه يكون وجه اإلعراب في القراءة  وبناء-صلى اهللا عليه وسلم- كان في حياة إبراهيم غالباً معنى ذلك أنه

 ومن وراء  إذا كانت بنزع الخافض]سورة هود) ٧١([ }فَبشَّرنَاها ِبِإسحقَ وِمن وراء ِإسحقَ يعقُوب{ السابقة
  . يعقوب إسحاقَصار ومن وراء و فنزع-الباء– رإسحاق بيعقوب، فالخافض هو حرف الج

  ".الموصين جملة من هاهنا أنه على يدل وهذا قريبا، ذكرها سيأتي لبنيه يعقوب وصية فإن وأيضا"

ووصى ِبها ِإبراِهيم { :-تبارك وتعالى- قوله يفسرههذا  ،الموصين جملة من هاهنا أنه على يدل وهذا: قوله
َأم كُنتُم شُهداء ِإذْ حضر يعقُوب الْموتُ ِإذْ قَاَل ِلبِنيِه ما تَعبدون { : مع قوله]سورة البقرة) ١٣٢([ }وببِنيِه ويعقُ
 قطعاً قد أوصى -صلى اهللا عليه وسلم- فالقرآن يفسر بالقرآن، فيكون يعقوب ]سورة البقرة) ١٣٣([ }ِمن بعِدي

  .بنيه بهذه الوصية

ووصى ِبها { :-تبارك وتعالى-القرآن يعبر به باأللفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، فقوله معلوم أن و
قُوبعيِنيِه وب اِهيمروصى قطعاً فهو فاعل، ويدل  قد- الضمعلى قراءة- أنه يعني ]سورة البقرة) ١٣٢([ }ِإب 

، فتكون الوصية  كما سيأتي]سورة البقرة) ١٣٣([ }...حضر يعقُوبَأم كُنتُم شُهداء ِإذْ {: اآلية األخرىعلى هذا 
  . إبراهيم ويعقوب جميعاًصادرة من

 اهم أوصنمن جملة مو ، أوصى-صلى اهللا عليه وسلم-على أن إبراهيم  )ويعقوب(قراءة النصب تدل و

 معنى يخصها فإنهما بمعنى  منهماةن إذا كان لكل واحدمعلوم أن القراءتي و-عليه الصالة والسالم-يعقوب 
  .موصوف واحد اآليتين، فيكون ذلك من باب زيادة الوصف أو زيادة الحكم إذا كان ذلك يعود إلى

  وليس في،، فكل ذلك حصلى وكذلك هو موٍص هنا موص-صلى اهللا عليه وسلم-ن يعقوب الخالصة هي أو

 وعلى آله ،رك على عبده ورسوله محمد، وصلى اهللا وسلم وباواهللا تعالى أعلم،  إشكال وال غرابةذاه
 .وصحبه أجمعين، والحمد هللا رب العالمين

                                                
ومـسلم فـي كتـاب    ) ١٢٣١ص / ٣ج ) (٣١٨٦(النسالن في المشي  ]سورة الصافات) ٩٤([ }يِزفُّون{  باب– أخرجه البخاري في كتاب األنبياء       - 4

 ).٣٧٠ص  / ١ج ) (٥٢٠(المساجد ومواضع الصالة 
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 )٥٨(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 } الدين فَالَ تَموتُن َإالَّ وَأنتُم مسِلمونيا بِني ِإن اللّه اصطَفَى لَكُم{ :وقوله" : - تعالىرحمه اهللا- قال المفسر

 غالبا يموت المرء فإن عليه الوفاة اهللا ليرزقكم هذا والزموا الحياة حال في أحسنوا: أي ]سورة البقرة) ١٣٢([

 سروي له وفّق الخير قصد من بأن عادته الكريم اهللا أجرى وقد ،عليه مات ما على ويبعث عليه كان ما على

  ".عليه ثبت صالحا نوى ومن ،عليه

  :الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد، بسم اهللا الرحمن الرحيم

ن إ ؛ إذ في تفسير هذه اآلية هو جواب لسؤال مقدر-رحمه اهللا-فهذا الكالم الذي ذكره الحافظ ابن كثير 
سورة ) ١٣٢([ }فَالَ تَموتُن َإالَّ وَأنتُم مسِلمون{ :اءهموصياً أبن هذه الوصية يقول في -عليه السالم- إبراهيم

صبعين من إوهل يملك اإلنسان أن يحدد األمر الذي يموت عليه مع أن القلوب بين : فلقائل أن يقول ]البقرة
أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، وهل المقصود أن يموت اإلنسان على اإلسالم فحسب أم أن المقصود أن 

  ه المستقيم وأن يلزمه إلى الممات؟ وصراط-عز وجل-ك سبيل اهللا يسل

 أي أحسنوا ]سورة البقرة) ١٣٢([ }فَالَ تَموتُن َإالَّ وَأنتُم مسِلمون{: المراد بقوله:  ابن كثير جواباً لهذاقال
ت على اإلسالم، واستقيموا وسيروا سيراً صحيحاً ال معوجاً حتى يختم لكم بخاتمة طيبة صالحة وهي المو

  .اإلنسان يموت عادة على ما كان عليهف

 وبينها بينه يكون ما حتى الجنة أهل بعمل ليعمل الرجل إن(( :الصحيح الحديث في جاء ما يعارض ال وهذا"

 حتى النار أهل بعمل ليعمل الرجل وإن ،فيدخلها النار أهل بعمل فيعمل الكتاب عليه فيسبق ذراع أو باع إال

  ".)١())فيدخلها الجنة أهل بعمل فيعمل الكتاب، عليه فيسبق ذراع أو باع إال وبينها بينه يكون ما

  حديث الرجل الذي جاهد مع رسول اهللا كما في   كما جاء في بعض الروايات،يعني أن ذلك فيما يبدو للناس

 أحد بِل وأنه لم ي فأصيب بجراحة شديدة، وقد أثنى عليه من أثنى عليه من الناس،-صلى اهللا عليه وسلم-
 حتى تبعه رجل فنظر فلما أصيب بتلك ))نه من أهل النارإ(( :-صلى اهللا عليه وسلم- فقال النبي ،بالء كبالئه

  .)٢(الجراحة كأنه استعجل الموت أو جزع فوضع ذباب السيف بين ثدييه ثم تحامل عليه حتى قتل نفسه

 يخبر الرجل  حينما، وذلك أنه على استقامةم أنها يبدوعلى استقامة وإن كان فيمهم مثل هؤالء لم يكن عملف
  .عند موته أنه كان يقاتل حمية لقومه فإن هذا ليس من العمل الصالح

                                                
 ).٢٤٣٣ص  / ٦ج ) (٦٢٢١( باب في القدر – أخرجه البخاري بهذا اللفظ في كتاب القدر - 1

نسان نفـسه وإن   باب غلظ تحريم قتل اإل-ومسلم في كتاب اإليمان ) ١٥٣٩ص  / ٤ج ) (٣٩٦٦( باب غزوة خيبر    - البخاري في كتاب المغازي      - 2
 ).١٠٦ص  / ١ج ) (١١٢(من قتل نفسه بشيء عذب به في النار وأنه ال يدخل الجنة إال نفس مسلمة 
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 أن -وجلعز -ومن أعظم ما يكون سبباً لخذالن العبد في الوقت الذي يكون أحوج ما يكون إلى ألطاف اهللا 
 ه منيريدون وما إلى ذلك مما يطلع عليه الناس،ال  ئعمل سي أو ئ سي نية أو قصديكون له خبيئة سيئة من

 يعمله في  فهو ويمقت أهله،-عز وجل- فيه نوع نفاق، أو عمل يكرهه اهللا لم العكوني  أو،العلو في األرض
سوء، ال عند الموت فيختم له بخاتمة قد يكون سبباً لخذالن العبدكل ذلك  ف،الخفاء ويدوام عليه حتى الممات

والَِّذين اهتَدوا زادهم هدى { :-جل وعال–هو الذي يقول وف رحيم، وء بالناس لر-عز وجل- وإال فإن اهللا
متَقْواه مآتَاه{ : سبحانه، ويقول]سورة محمد) ١٧([} وانَكُمِإيم ِضيعِلي اللّه ا كَانمسورة البقرة) ١٤٣([ }و[ ،

ي علَيكُم وملَاِئكَتُه ِليخِْرجكُم من الظُّلُماِت ِإلَى النُّوِر وكَان ِبالْمْؤِمِنين هو الَِّذي يصلِّ{ :تبارك وتعالى– ويقول
يثَبتُ اللّه { : ويثبتهم على الحق كما قال سبحانه من هداية إلى هداية فهو ينقلهم]سورة األحزاب) ٤٣([} رِحيما

عند من هذا التثبيت أن يثبتهم و ]سورة إبراهيم) ٢٧([ }ي الْحياِة الدنْيا وِفي اآلِخرِةالَِّذين آمنُواْ ِبالْقَوِل الثَّاِبِت ِف
  .ئالموت، وإنما العبد هو الذي يجني على نفسه، هو الذي يسيء إليها فيخذل بسبب عمله السي

 أهل بعمل ويعمل(( ،))للناس يبدو فيما الجنة أهل بعمل يعملل((: الحديث هذا روايات بعض في جاء قد ألنه"

فَسنُيسره * وصدقَ ِبالْحسنَى* فََأما من َأعطَى واتَّقَى{ :تعالى اهللا قال وقد، )٣())للناس يبدو فيما النار
  .]لسورة اللي) ١٠-٥([ }فَسنُيسره ِللْعسرى* وكَذَّب ِبالْحسنَى* وَأما من بِخَل واستَغْنَى* ِللْيسرى

} اِهيمرِإب اِئكآب ِإلَهو كِإلَه دبِدي قَالُواْ نَععِمن ب وندبا تَعِنيِه متُ ِإذْ قَاَل ِلبوالْم قُوبعي رضاء ِإذْ حدشُه كُنتُم َأم
ونِلمسم لَه ننَحا واِحدا وقَ ِإلَهحِإساِعيَل ومِإسو * ةٌ قَدُأم الَ ِتلْكو تُمبا كَسلَكُم متْ وبا كَسا مخَلَتْ لَه

لُونمعا كَانُوا يمع َألُونسورة البقرة) ١٣٤-١٣٢([ }تُس[.  

 يعقوب وهو- إسرائيل بني من الكفار وعلى إسماعيل أبناء العرب من المشركين على محتجا تعالى يقول

  "...-السالم عليهم- إبراهيم بن إسحاق بن

حتمل أن تكون متصلة بما ي و"بل"حتمل أن تكون منقطعة بمعنى ي  في اآلية"أم "}َأم كُنتُم شُهداء{ :ه تعالىقول
 وعلى -عز وجل- ينكر عليهم هذه الدعاوى الباطلة والكذب على اهللا -عز وجل-قبلها، والمقصود أن اهللا 

عز -هو أنهم كانوا يهوداً أو نصارى، ف من -الصالة والسالم عليهم–كإبراهيم وإسحاق ويعقوب  أنبيائه
 ويذكر أقاويل هؤالء األنبياء ويبين حالهم وأنهم كانوا على اإلسالم ولم يكونوا يهوداً وال  يكذبهم بذلك-وجل

  .نصارى

 يقول تعالى محتجاً على المشركين من العرب أبناء : في قوله-رحمه اهللا-كالم الحافظ ابن كثير نجد في و
رحمه - وأما ابن جرير ،ها في أهل الكتاب والمشركينمعم  نجد أنه،الكفار من بني إسرائيلإسماعيل وعلى 

إلى هذه اآليات  -صلى اهللا عليه وسلم- ذكر خلق آدم من-أولها   هذه اآليات من فهو على عادته في-اهللا
ا ما يتعلق بالنصارى،  يرى أن الخطاب متوجه إلى اليهود والنصارى، ومنها ما يتعلق باليهود، ومنه-جميعاً

عليه - أو يعقوب -صلى اهللا عليه وسلم- رد على النصارى الذين ادعوا أن إبراهيم ن هذه اآليةفهو يرى أ
 في كله فالسياق  الكاذبة، وعلى كل حالىيهودياً، فهو ال يزال يرد عليهم هذه الدعو  كان-الصالة والسالم
  .بني إسرائيل
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ما تَعبدون ِمن بعِدي {: لهم فقال له، شريك ال وحده اهللا بعبادة بنيه صىو الوفاة حضرته لما يعقوب أنب"
 ألن ؛التغليب باب من وهذا ]سورة البقرة) ١٣٣([ }قَالُواْ نَعبد ِإلَهك وِإلَه آباِئك ِإبراِهيم وِإسماِعيَل وِإسحقَ

  ".هعم إسماعيل

 بمعنى أن إسماعيل ،من نسلهيس  لد اآلباء الذين تناسل منهم، والعمعدأنه   أي،التغليب باب من وهذا: قوله
  . فذكره من جملة آبائه-صلى اهللا عليه وسلم- ليس جداً ليعقوب -صلى اهللا عليه وسلم-

 من باب د اآلباء وذكر معهم العم عد وهو أنهوجه،الذي ذكره هذا و ،التغليب باب من وهذا : ابن كثيرقال
 ليس متصفاً ن فإذا كان الجم الغفير األكثر يصدق عليهم الوصف فإن ذلك ال يؤثر إذا دخل فيهم مالتغليب،

  . هذا من باب التغليبإن: إذا قيل، بذلك

 وهذه اآلية يوصف بذلكهو  ف أب،: العم يقال له أن-حسناأل ربما كان هوو– خر في الجواباآلوجه وال
 عبدون ِمن بعِدي قَالُواْ نَعبد ِإلَهك وِإلَه آباِئك ِإبراِهيم وِإسماِعيَلما تَ{ : يعقوب لبنيه حيث قالتشهد لهذا

  .هو أب لهف -صلى اهللا عليه وسلم- إسماعيل عمه ذكرواهم ف ]سورة البقرة) ١٣٣([ }وِإسحقَ

َل ِإبراِهيم َألِبيِه آزر َأتَتَِّخذُ وِإذْ قَا{ :-تبارك وتعالى- قوله  فيجماعة من المفسرين يقولونومن المعلوم أن 
 من صلبه، وهذا هوعمه وليس بأبيه الذي إن المقصود بأبيه في اآلية هو  :]سورة األنعام) ٧٤([ }َأصنَاما آِلهةً

  أنهم لهذا القولا احتجوا بهكان ممإن  في سورة األنعام، و- اهللا شاءإن- الكالم مردود، وسيأتي الكالم عليه

ممن لم يتناسل ه  غير فإن أرادوا به العم أو،إن عادة العرب أنهم إذا ذكروا األب ال يذكرون معه اسمه: اقالو
 : لقالبراهيم أباً إل آزر لو كانبمعنى أنهغير األب الذي كان له به ارتباط والدة، منه فإن المراد بذلك يكون 

  .اًصحيح وليسضعيف  وفهكالم مردود هذا على كل حال إذ قال إبراهيم ألبيه يا أبت كذا وكذا، و

 أبا الجد جعل من  الكريمةاآلية بهذه استدل وقد القرطبي؛ نقله أبا، العم تسمي والعرب: النحاس قال"

 عباس ابن طريق من عنه البخاري حكاه - رضي اهللا تعالى عنهالصديق قول هو كما خوة،اُأل به وحجب

  ".-رضي اهللا تعالى عنهم– الزبير وابن

 وإال ، وجود األبفي حال عدم  وذلكمسألة في الفرائضالهذه  ،خوةاُأل به وحجب أبا الجد جعل من: لهقو
  .فإن األب يحجب الجد قطعاً بال إشكال

هل فالذي يحجب األخوة حيث يرث السدس والباقي تعصيباً،  في حال عدم وجود األب صل المسألة أنهأو
م أنه يرث مع  أ-يقوم مقامه  الجدبمعنى أن-دس والباقي تعصيباً يرث السفي ذلك فالجد ينـزل منزلة األب 

صلى - منذ عهد أصحاب النبي معروفة مختلف فيها هذه مسألة  والخالصة أناألخوة فال يكون حاجباً لهم؟
  .-اهللا عليه وسلم

 يقول وبه ،-رضي اهللا تعالى عنها– المؤمنين أم عائشة ذهبت وإليه ،عليه يختلف ولم: البخاري قال ثم"

  .وعطاء سووطا البصري الحسن

 وابن وعلي وعثمان عمر عن ي ذلكوحك اإلخوة؛ يقاسم نهإ :عنه المشهور في وأحمد والشافعي مالك وقال

  ".والخلف السلف من وجماعة -رضي اهللا عنهم أجمعين– ثابت بن وزيد مسعود

  .خوةمسألة الجد واألمسائل الفرائض الخالفية قليلة معدودة، ومن أشهرها 
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سورة ) ١٣٣([} ونَحن لَه مسِلمون{ ،غيره شيئا به نشرك وال باأللوهية، نُوحده: أي }ِإلَها واِحدا{: وقوله"

ولَه َأسلَم من ِفي السماواِت واَألرِض طَوعا وكَرها وِإلَيِه { :تعالى قال كما خاضعون مطيعون: أي ]البقرة
ونعجرسورة آل عمران) ٨٣([ }ي[."  

عز - في أحكامه الشرعية وال القدرية، فهم منقادون ألحكام اهللا -عز وجل-يعني أنهم ال ينازعون اهللا 
االستسالم هللا فهو حقيقة اإلسالم، هي  وهذه ،مستسلمون ألقداره ومستسلمون لشرائعه وأحكامه ودينه ،-وجل

  . من الشرك وأهلهتعالى بالتوحيد واالنقياد له بالطاعة والخلوص

وما َأرسلْنَا ِمن { :تعالى قال كما مناهجهم، واختلفت شرائعهم تنوعت وإن قاطبة األنبياء ملة هو واإلسالم"
 كثيرة هذا في واآليات ]سورة األنبياء) ٢٥([ }قَبِلك ِمن رسوٍل ِإلَّا نُوِحي ِإلَيِه َأنَّه لَا ِإلَه ِإلَّا َأنَا فَاعبدوِن

  ".)٤())واحد ديننا عالت أوالد األنبياء معشَر نحن(( :-صلى اهللا عليه وسلم- قوله فمنها واألحاديث،

 وادعوا له الولد من اليهود والنصارى هؤالء ليسوا على دين أحد من -عز وجل-الذين أشركوا باهللا يعني أن 
ك في ذلك فهو معهم وفي حكمهم، وال  ومن ش، وهم حطب جهنم،األنبياء وإنما هم ضالل على الكفر والشرك

 هذه األوصاف، بل هم يجوز ألحد أن يدعي أن هؤالء على اإليمان، وأنه ال يكفرهم وأنهم ال يستحقون
: -صلى اهللا عليه وسلم– كما قال النبي ؛، وهم فداء ألهل اإلسالم وفكاك لهم من النارمستحقون لها وأهلها

  .)٥()) هذا فكاكك من النار: فيقول أو نصرانياً إلى كل مسلم يهودياً- وجلعز- كان يوم القيامة دفع اهللا إذا((

 إن: أي ]سورة البقرة) ١٣٤([ }كَسبتُم ما ولَكُم كَسبتْ ما لَها{ مضت: أي }ِتلْك ُأمةٌ قَد خَلَتْ{ :تعالى وقوله" 

 نفعه يعود خيرا تفعلوا لم إذا إليهم كمانتساب ينفعكم ال والصالحين األنبياء من آبائكم من الماضين السلف

، ]سورة البقرة) ١٣٤([} والَ تُسَألُون عما كَانُوا يعملُون{ :أعمالكم ولكم عملوها التي أعمالهم لهم فإن عليكم،
  ".)٦())نسبه به يسرع لم عمله به بطأ من((: األثر في جاء، ولهذا

 }ِتلْك ُأمةٌ قَد خَلَتْ{:  قال-عليهم الصالة والسالم- ويعقوب قاسحإووإسماعيل إبراهيم  اهللا تعالى لما ذكر

  .]سورة البقرة) ١٣٤([

 إن هؤالء قد مضوا بأعمالهم وآمالهم وأفضوا :دهم يقولمن معانيها الجماعة، فهؤالء األنبياء الذين عدواألمة 
تبارك -يرضي وجهه عمل الصالح الذي  وأما أنتم فليس لكم إال ال،همء وعنده يلقون جزا-عز وجل-إلى اهللا 
ال ينفعكم التكثر بهؤالء اعلموا أنه  فتقربوا إليه بالتوحيد واالنقياد واالستقامة على دينه الذي شرعه، و-وتعالى

 فكونوا على ما -عز وجل-األنبياء والدعاوى الباطلة أنهم كانوا على دينكم، فإن كنتم تريدون ما عند اهللا 
 تكثر بالصالحين واألخيار وأنه من نسلهم وأنهملدعاوى الفارغة فإنها ال تنفع أصحابها، والكانوا عليه، أما ا

 وهو أبعد ما يكون عنهم، بعقائدهم وأعمالهم وأخالقهم فإن هذا ال يغني عنه ،وشريعتهمعلى دينهم ومنهاجهم 
  .آلخرة دار ال تصلح للمفاليسافمن اهللا شيئاً، وهذا أصل كبير يحتاج اإلنسان إلى معرفته والعمل بمقتضاه، 

                                                
ومـسلم  ) ١٢٧٠ص  / ٣ج () ٣٢٥٩ (]سورة مريم) ١٦([ }واذْكُر ِفي الِْكتَاِب مريم ِإِذ انتَبذَتْ ِمن َأهِلها {  باب –في كتاب األنبياء    أخرجه البخاري    - 4

 ))خوة لعالت أمهاتهم شتى ودينهم واحدإاألنبياء ((: ، إال أن لفظهما)١٨٣٧ص  / ٤ج ) (٢٣٦٥( باب فضائل عيسى عليه السالم -في كتاب الفضائل 
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، يعني لهم أعمالهم، واهللا هو الذي يتولى ]سورة البقرة) ١٣٤([} والَ تُسَألُون عما كَانُوا يعملُون{: يقول تعالى
ون في أودية غعباده ويجازيهم على ذلك، فدعوا عنكم هذه المنازعة والتكثر بهؤالء وأنتم تتخبطون وتتمر

  .الشرك والضالل

 "}شِْرِكينالْم ِمن ا كَانمِنيفًا وح اِهيمرْل ِملَّةَ ِإبواْ قُْل بتَدى تَهارنَص ا َأوودقَالُواْ كُونُواْ هسورة ) ١٣٥([ }و

 صوريا بن اهللا عبد قال: قال - عنهما تعالىرضي اهللا– عباس ابن عن إسحاق بن محمد روى ]البقرة

فاتَّ عليه، نحن ما إال الهدى ما: - عليه وسلمصلى اهللا- اهللا لرسول األعوروقالت، تهتد محمد يا نابع 

  ".]سورة البقرة) ١٣٥([ }وقَالُواْ كُونُواْ هودا َأو نَصارى تَهتَدواْ{ :-عز وجل- اهللا فأنزل. ذلك مثل النصارى

إن : وبعضهم يقول -سبق الكالم على هذاو-  يهوداً، من هاد يهود إذا رجع:أي} وقَالُواْ كُونُواْ هودا{ :قوله
سورة ) ١٥٦([ }هدنَا ِإلَيك{ : الذي في قولهإن هذا مأخوذ من المعنى: ، وبعضهم يقولذلك نسبة إلى جٍد

سموا بذلك؛ وأي اليهود  ]سورة البقرة) ٦٢([ }والَِّذين هادواْ{ :قوله تعالى  ذلكمنو،  رجعنا إليك:، أي]األعراف
أن  -عز وجل- اهللا أمرهم تلك التوبة العظيمة المعروفة في التاريخ، وذلك أنهم لما عبدوا العجل ألنهم تابوا

  .م على هذا المعنىاليقتلوا أنفسهم، وقد سبق الك

  أن اليهودبمعنىللتقسيم، تكون فيه " أو"ومثل هذا  ]سورة البقرة) ١٣٥([ }وقَالُواْ كُونُواْ هودا َأو نَصارى{: قوله

اليهودي ال يعتقد أنه يكون مهتدياً إذا  وقلنا للتقسيم ألن  نصارى؛ كونوا:كونوا هوداً، وقالت النصارى: تقال
 أن الهدى يكفر بعضهم بعضاً، فكل طائفة زعمتاليهود والنصارى  ف،العكسكذلك  و،كان على دين النصارى
  .]سورة البقرة) ١٣٥([ }هودا َأو نَصارىوقَالُواْ كُونُواْ { : فهذا هو تفسير قوله،من جهتها وفي ناحيتها

 والنصرانية اليهودية من إليه دعوتم ما نريد ال أي ]سورة البقرة) ١٣٥([ }قُْل بْل ِملَّةَ ِإبراِهيم حِنيفًا{ :وقوله"

  ".]سورة البقرة) ١٣٥([ }ِملَّةَ ِإبراِهيم حِنيفًا{ نتبع بل

 بناء على -رحمه اهللا- هذا الذي مشى عليه ابن كثير ،]سورة البقرة) ١٣٥([ } حِنيفًاِملَّةَ ِإبراِهيم{ نتبع بل: قال
  .مقدر محذوفمفعوالً به لفعل  ملة فتكون "نتبع"منصوبة بفعل مقدر محذوف هو  جاءت ناأن ملة ه

بل : قولكأنه ي ويحثهم على ذلك؛ و يغريهم بلزومها واتباعها فهوهذا نصب على اإلغراء،إن : وبعضهم يقول
 تحتمل غير هذاكما أنها  -واهللا أعلم-  أو نحو ذلك مما يغريهم به ملة إبراهيم، أو عليكم،الزموا ملة إبراهيم

  .-صلى اهللا عليه وسلم- ملة إبراهيم أو أتباع إبراهيم، بل نكون أصحاب ملة: نحو

  ".جارية بن ىوعيس القرظي كعب بن محمد قاله ،مستقيماً: أيبل نتبع ملة إبراهيم حنيفاً "

  .إن الحنيف هو المستقيم من كل شيء: فسر الحنيف بالمستقيم، وقالوا حيث هذا الذي اختاره ابن جريرو

أو  -صلى اهللا عليه وسلم-إلبراهيم قيل : ويقولونالميل،   في اللغةفنأصل كلمة الح: وبعض أهل العلم يقول
  يعني مجانب لهفهو مائل عن الشرك،، اإلسالم سوى حنيف؛ ألنه مائل عن كل دين إنه من كان على منهاجه

حنيفاً أي مستقيماً، :  يقول-رحمه اهللا-الحاصل أن مثل ابن جرير الطبري و، عنه، وما أشبه ذلك ومتجاٍف
  .مستقيمحال إذا كان مائالً عن الشرك فهو على كل و

  عندمااًوم كان صغيري-أم األحنف بن قيس وال شك أن الحنف عند العرب يطلق على الميل، ومنه قول 

  :-كانت ترقصه
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ــو ــه ال واهللا ل ــي رجل ــف ف    حن
  

  ما كان فـي فتيـانكم مـن مثلـه           
  

  .هذا هو الحنففتقترب منها،  وأن إحداهما تميل إلى األخرى كميل في الساقين بحيث هذا كان فيه فابنها

مائل عن كل دين الة أن  من جه،نه الميلإ :مع قول من قالذلك يمكن أن يوجه فاالستقامة  الحنف بمن فسرو
 وغير  فالصراط المستقيم هو خالف السبل المعوجة التي منها اليهودية والنصرانية؛مستقيم هو إلى اإلسالم

  .ذلك

  ".متبعا: أي حنيفًا: أنس بن والربيع مجاهد وقال"

لمعنى والمعنى ، وال منافاة بين هذا ا لعباده-عز وجل-الحق والهدى الذي ارتضاه اهللا  متبعا: يأ حنيفًا
  .السابق

  ".آخرهم إلى أولهم من كلهم بالرسل يؤمن الذي الحنيف: قالبة أبو وقال"

 الذي يسمونه خالف  الخالف هوكل هذه األقوال صحيحة وال منافاة بينها وال تحتاج إلى ترجيح، وهذا
 ؤمنون ببعض ويكفرون أما الذين ي،ال يكون مستقيماً إال من آمن بجميع الرسل من المعلوم أنه والتنوع،

  . واهللا أعلمببعض فهؤالء ليسوا على استقامة،
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 )٥٩(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

مآ ُأنِزَل ِإلَينَا وما ُأنِزَل ِإلَى قُولُواْ آمنَّا ِباللِّه و{ : في تفسير قوله تعالى-رحمه اهللا تعالى-قال المفسر 
ِإبراِهيم وِإسماِعيَل وِإسحقَ ويعقُوب واألسباِط وما ُأوِتي موسى وِعيسى وما ُأوِتي النَِّبيون ِمن ربِهم الَ 

ونِلمسم لَه ننَحو منْهٍد مَأح نيقُ بالبقرةسورة ) ١٣٦([ }نُفَر[.  

 - صلى اهللا عليه وسلم- محمد رسوله بواسطة إليهم أنزل بما اإليمان إلى المؤمنين عباده تعالى اهللا أرشد" 

  ".األنبياء بقية ذكر وأجمل الرسل، من أعيان على ونص ،مجمالً المتقدمين األنبياء على أنزل وما مفصالً

  :على رسول اهللا، أما بعدالحمد هللا، والصالة والسالم ، بسم اهللا الرحمن الرحيم

 ابن جعل ، إلى آخرهأرشد اهللا تعالى عباده المؤمنين إلى اإليمان بما أنزل إليهم بواسطة: -رحمه اهللا-فقوله 
كما سبق هو في مخاطبة بني  مع أن السياق، خطاباً للمؤمنين لى آخرهإ} ..قُولُواْ آمنَّا ِباللِّه{: قوله تعالى كثير

،  من الكفارإلى غير المسلمين من أهل الكتاب وغيرهمجه ن ذلك متوإ: بعض أهل العلم ولهذا قال ،إسرائيل
إيماناً باهللا  آمنوا  تؤمنون ببعض وتكفرون ببعضالمفرقون بين الكتبو أيها المفرقون بين اهللا ورسله: أي

ياق هذه اآليات  ساعدهخطاب للكفار يسذا ه والقول بأن -إلى آخره.. قولوا آمنا باهللا وما أنزل إلينا وصحيحاً
  .جميعاً

 األمر، فالجميع مطالب بهذا ؛وال يمنع أن يكون ذلك خطاباً للجميع ليكونوا على استقامة وسير صحيح
 ، بال علم-عز وجل-اليهود والنصارى وتناقضهم وقولهم على اهللا ن كفر  لما بي-عز وجل-اهللا  المعنى أنو

ح وعلمهم كيف يصلُ وا،يمان الصحيح، وكيف ينبغي أن يكونووجه غيرهم إلى اإللمؤمنين  الخطاب لوجه
يؤمنون ببعض ويكفرون   وما هم عليه من التفريق بين اهللا ورسلهإيمانهم واعتقادهم خالفاً ألهل الكتاب

   .ببعض

  ".كلّهم بهم يؤمنوا بل منهم أحد بين يفرقوا ال وأن األنبياء بقية ذكر وأجمل الرسل من أعيان على ونص"

، فذكر لهم ابهم بهم أو هم من أشهر أنبيائهم الذين تتصل أنس-عليهم الصالة والسالم- األنبياء نه ذكرأي أ
  كل طائفة تزعم أنه منها ف،حيث تتنازعه جميع الطوائفوهو إمام الحنفاء  -عليه الصالة والسالم-إبراهيم 

  .-اليهود والنصارى والعرب أهل اإلشراك-

، وهذا مما منتسبون إليهاليهود يعقوب وذكر ع إليه، و وأنسابهم ترج-عليه وسلمصلى اهللا -وذكر لهم إسحاق 
ذكر لهم موسى وعيسى، فموسى هو ، كما اليهودفيه ومن أخص ما يدخل  ألهل الكتابيقوي أن الخطاب 

  .يقحقه وفي حق والدته بما ال يل  جفوه وتكلموا في-صلى اهللا عليه وسلم-أكبر أنبياء بني إسرائيل، وعيسى 

وكفروا من جفوهم م ممن ينتسبون إليهم ويعظمونهم أو ون باإليمان بهؤالء الرسل جميعاًالمقصود أنهم مطالبو
  .ورموهم بما ال يليق من الشناعاتوا به ءبما جا
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 -للعرب ولليهود والنصارى- لجميع الطوائف إن الخطاب:  وقلنا-صلى اهللا عليه وسلم-ذكر إسماعيل كما 

 هم أهل الكتاب ال سيما -كما سبق- يدخل في هذا الخطاب ن، ولكن أولى ماإليمانبون ب مطال جميعاًهمف
  .اليهود، واهللا أعلم

ويِريدون َأن يفَرقُواْ بين اللِّه ورسِلِه ويقُولُون نُْؤِمن ِببعٍض ونَكْفُر ِببعٍض {: فيهم اهللا قال كمن يكونوا وال"
  ". اآلية]سورة النساء) ١٥١-١٥٠([ }ُأولَِئك هم الْكَاِفرون حقا* ِخذُواْ بين ذَِلك سِبيالًويِريدون َأن يتَّ

 وهكذا في كل مقام بحسبه، ، وفي بعضها يذكر آخرين،بعض األنبياء -عز وجل- اهللا  يذكرفي بعض اآليات
 وِإسماِعيَل وِإسحقَ ويعقُوب واألسباِط وما ُأوِتي وما ُأنِزَل ِإلَى ِإبراِهيم{ :-تبارك وتعالى-كما في قوله 
عليه -وعيسى ومحمد  -عليه الصالة والسالم-ذكر نوحاً يوفي بعضها ، ]سورة البقرة) ١٣٦([ }موسى وِعيسى
  .وهكذا -الصالة والسالم

سورة ) ٣٥([ }ولُوا الْعزِم ِمن الرسِلفَاصِبر كَما صبر ُأ{ :-تبارك وتعالى- قوله فسرواوبعض أهل العلم 

وِإذْ َأخَذْنَا ِمن النَِّبيين ِميثَاقَهم وِمنك وِمن نُّوٍح وِإبراِهيم {: -تبارك وتعالى- قوله فيبما جاء ، ]األحقاف
 هم أولو  الخمسةهؤالء: قالواف، ] األحزابسورة) ٧([ }وموسى وِعيسى ابِن مريم وَأخَذْنَا ِمنْهم ميثَاقًا غَِليظًا

  .العزم

ال ، وفي كل موضع بحسبه -عليهم الصالة والسالم- بعض األنبياء -عز وجل- اهللا  يذكرعلى كل حالو
 أولو العزم من ؤالء الخمسة همه مائهم ولكن ذلك ال يعني أن وعظشك أن هؤالء الذين ذكروا هم من كبارهم

  .ذا ال أعلم دليالً يقوم عليهالرسل خاصة دون غيرهم، فه

 بالعبرانية التوراة ونءيقر الكتاب أهل كان: قال -رضي اهللا عنه- هريرة أبي عن البخاري وروى"

 وال الكتاب أهل تصدقوا ال((: -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول فقال اإلسالم، ألهل بالعربية ويفسرونها

  ".)١())إلينا أنزل وما باهللا آمنا: وقولوا تُكَذبوهم،

    ل رسول اهللا بهذا الحديث موجه ألهل اإليمان من ِقالخطاب في  و-يعني هذه اآلية-علمهم كيف يقولون 

، وذلك يؤيد أن الخطاب كما أنه متوجه ألهل الكتاب فهو متوجه للمؤمنين، وال يلزم -صلى اهللا عليه وسلم-
 وتستعمل في  في شيءآلية قد تنزلهذا الحديث؛ ألن ا ألهل اإليمان استدالالً ب في اآليةخطابال أن يكون
سورة ) ٥٤([ }وكَان الِْإنسان َأكْثَر شَيٍء جدلًا{ :قوله تعالى، مثل خر أخذاً بعمومها، وهذا له نظائرمعنى آ

عز -  في وحدانية اهللا أوفي الوحي،أو  يجادل في آيات اهللا أو الذي يجادل في البعث، اآلية في هذهف، ]الكهف
لما  لهاماستع -صلى اهللا عليه وسلم- ذلك على سبيل الذم لهؤالء، ولكن النبي  ذكر-عز وجل-فاهللا ، -وجل

رضي اهللا - فقال علي ))أال تصليان؟((: ووجدهما نائمين، فقال -امرضي اهللا عنه-جاء إلى علي وفاطمة 
: فخذه ويقول ضربي -هللا عليه وسلمصلى ا- فرجع النبي "إن أرواحنا بيد اهللا متى ما شاء بعثها ":-عنه

 يصلح أن عمومها إال أن  المعنىلتقرير هذا أصالًم تأت مع أن اآلية لف، )٢())وكان اإلنسان أكثر شيء جدالً((

                                                

 ).١٦٣٠ص  / ٤ج ) (٤٢١٥] (سورة البقرة) ١٣٦ [(}قُولُواْ آمنَّا ِباللِّه ومآ ُأنِزَل ِإلَينَا{:  باب قوله تعالى–أخرجه البخاري في كتاب التفسير  - 1

ص  / ٦ج ) (٧٠٢٧( ]سـورة اإلنـسان  ) ٣٠([ }ون ِإلَّا َأن يشَاء اللَّـه     ءوما تَشَا {  باب في المشيئة واإلرادة    - أخرجه البخاري في كتاب التوحيد       - 2
 ).٥٣٧ص  / ١ج ) (٧٧٥( باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح -ومسلم في كتاب صالة المسافرين وقصرها ) ٢٧١٦



 ٣

، واهللا في البعثت اهللا أو يجادل في الوحدانية أو كل مجادل، ولو لم يكن يجادل في آيايستعمل في هذا وفي 
  .أعلم

سورة ) ٢٤([ }يا َأيها الَِّذين آمنُواْ استَِجيبواْ ِللِّه وِللرسوِل ِإذَا دعاكُم ِلما يحِييكُم{:  تعالىمثل ذلك قول اهللاو

 :ثم أتيت فقال : قالوهو يصلي فلم يجبه،  سعيد بن المعالاأب -صلى اهللا عليه وسلم-، فقد دعا النبي ]األنفال

 يا َأيها الَِّذين آمنُواْ استَِجيبواْ ِللِّه وِللرسوِل ِإذَا{ : ألم يقل اهللا :ي فقال كنت أصل:فقلت) )ما منعك أن تأتي((

ِييكُمحا ياكُم ِلمعصلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا وة نزلت بدعفمع أن اآلية إنما  )٣())]سورة األنفال) ٢٤([ }د- 

  ال؟ طبعاً بحيث أنه يدخل فيهاهل اآلية نزلت في هذايا فالن ف أو يا أبا سعيد،:  قالإذا  لكن،لهم إلى اإليمان

  .، واهللا أعلم ال يدعوهم إال إلى خير-صلى اهللا عليه وسلم- النبي أدخله؛ ألن، لكن عمومها يدخل فيها

ى ِمن َأوِل يوٍم َأحقُّ َأن الَ تَقُم ِفيِه َأبدا لَّمسِجد ُأسس علَى التَّقْو{ :سورة التوبة ذلك أيضاً اآلية التي في ومثل
ِرينطَّهالْم ِحبي اللّهواْ ورتَطَهَأن ي ونِحباٌل يِفيِه ِفيِه ِرج هذه اآلية السياق في ، ]سورة التوبة) ١٠٨([ }تَقُوم

خدري  هو مسجد قباء وال:العوفي يقولحيث  الخدري مع العوفي لفلما اختلكن  في أهل قباء، معلوم أنه
   فقال-صلى اهللا عليه وسلم-اختصموا إلى رسول اهللا  ف-صلى اهللا عليه وسلم-هو مسجد رسول اهللا : يقول

صلى اهللا -ن النبي إ:  في مسجد قباء، فيمكن أن يقالالسياق ف،))هو مسجدي هذا((: -عليه الصالة والسالم–
صلى اهللا - وإن كان السياق في مسجد قباء فإن مسجد رسول اهللا  ذكر أحق ما يدخل فيها، فإنه-عليه وسلم
  . أولى بهذا الوصف، وهو ال يخرج مسجد قباء عنه وهكذا-عليه وسلم

، ))رالً غُإنكم تحشرون إلى اهللا حفاة عراةً((:  على المنبر-صلى اهللا عليه وسلم-قول النبي :  ذلك أمثلةومن
القدرة على للداللة على  فأصل اآلية إنما جاءت )٤(]سورة األنبياء) ١٠٤([ }لٍْق نُِّعيدهكَما بدْأنَا َأوَل خَ{: ثم قرأ
  .عمومها يمكن أن يؤخذ منه هذا المعنى، وهكذا أوالً قادر على اإلعادة ثانياً إال أن الذي خلق فالبعث،

  . يقرؤها نسي المعاني التي وإنني الملكة وتبقى مع اإلنسانماألشياء تهذه  ثل ألن موللعلم فإني إنما أذكر هذا

صـلى  - اهللا رسـول  كان :قال -رضي اهللا تعالى عنهما   – عباس ابن عن والنسائي داود وأبو مسلم روىو"
 سـورة ) ١٣٦([ }ِإلَينَـا  ُأنـِزلَ  ومآ ِباللِّه آمنَّا{بـ الفجر قبل اللتين الركعتين يصلى ما أكثر - عليه وسلم  اهللا

]سورة آل عمران) ٥٢([ }آمنَّا ِباللِّه واشْهد ِبَأنَّا مسِلمون{ـب واألخرى اآلية، ]البقرة
)٥(."  

قُولُواْ آمنَّا ِباللِّه ومآ ُأنِزَل ِإلَينَا وما ُأنِزَل ِإلَى {:  هذه اآلية من سنة الفجر في الركعة األولى أنه كان يقرأيعني
قُوبعيقَ وحِإساِعيَل ومِإسو اِهيمرالَ ِإب ِهمبِمن ر ونالنَِّبي ا ُأوِتيمى وِعيسى ووسم ا ُأوِتيماِط وباألسو 

ونِلمسم لَه ننَحو منْهٍد مَأح نيقُ با { :، وفي الركعة الثانية يقرأ آية آل عمران]سورة البقرة) ١٣٦([ }نُفَرفَلَم

                                                
  ).١٧٣٨ص  / ٤ج ) (٤٤٢٦] (سورة الحجر) ٨٧([ }ولَقَد آتَينَاك سبعا من الْمثَاِني والْقُرآن الْعِظيم{ب  با–ه البخاري في كتاب التفسير  أخرج- 3
 فناء الدنيا  باب – الجنة وصفة نعيمها وأهلها   ومسلم في كتاب    ) ٢٣٩١ص   / ٥ج  ) (٦١٦١ (الحشر كيف باب -أخرجه البخاري في كتاب الرقاق       - 4

 ).٢١٩٤ص  / ٤ج ) (٢٨٦٠ (وبيان الحشر يوم القيامة

 باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب - أخرجه مسلم في كتاب صالة المسافرين وقصرها       - 5
والنـسائي   )٤٠٣ص  / ١ج ) (١٢٥٩ (-أي ركعتي الفجر-اب في تخفيفهما  ب-وأبو داود في كتاب الصالة     )٥٠٢ص   / ١ج  ) (٧٢٧(أن يقرأ فيهما    

 .الخ في أبي داود...أن كثيراً ما كان يقرأ:  ولفظ)١٥٥ص /   ٢ج ) (٩٤٤( باب القراءة في ركعتي الفجر -في صفة الصالة 



 ٤

 الْكُفْر مى ِمنْهِعيس سِبَأنَّا َأح داشْهنَّا ِباللِّه واللِّه آم ارَأنص ننَح وناِريواِري ِإلَى اللِّه قَاَل الْحَأنص نقَاَل م
ونِلمسهذا في صحيح مسلمو ]سورة آل عمران) ٥٢([ }م.  

اْ ِإلَى كَلَمٍة سواء بينَنَا قُْل يا َأهَل الِْكتَاِب تَعالَو{:  أنه قرأ في الركعة الثانية أيضاًوورد في صحيح مسلم
وبينَكُم َأالَّ نَعبد ِإالَّ اللّه والَ نُشِْرك ِبِه شَيًئا والَ يتَِّخذَ بعضنَا بعضاً َأربابا من دوِن اللِّه فَِإن تَولَّواْ فَقُولُواْ 

ونِلمسواْ ِبَأنَّا مديقرأ بهذا مرة وبهذا مرةلحاصل أنه اف ،]سورة آل عمران) ٦٤([ }اشْه.  

قُْل يا َأيها { في األولى بـ يقرأ كان في سنة الفجر أنه-صلى اهللا عليه وسلم-في قراءته المشهور و
ون{، والثانية بـ]سورة الكافرون) ١([ }الْكَاِفردَأح اللَّه وكانت صالته قبل الفجرو، ]سورة اإلخالص) ١([ }قُْل ه  

 إذا -صلى اهللا عليه وسلم-كان رسول اهللا : : خفيفة كما في حديث عائشة حتى كانت تقول -لركعتينأعني ا–
  .)٦( ؟ هل يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب:طلع الفجر صلى ركعتين أقول

 الناس، من أمة منهم رجل كل ولد رجالً عشر اثنا يعقوب بنو: األسباط: وقتادة والربيع العالية أبو وقال" 

  ".األسباط فسموا

 ومنهم تفرعت قبائل بني ،األسباط هم بنو يعقوب وهم بهذا العددفإن السلف   العلماء منعلى قول هؤالء
جاء هذا في عدد من آيات القرآن، فهذا هو القول المشهور قد  فهم كانوا على اثنتي عشرة قبيلة، و،إسرائيل

عليه - أن األسباط هم أوالد يعقوب  وهو-رحمه اهللا-وهو الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير الطبري 
  .-الصالة والسالم

ألوالد االثنا عشر  اإلسرائيليين، فاجهة أن المعروف أن األسباط هم قبائلوبعض أهل العلم يستشكل هذا من 
 ن كلإ:  فهم من الكثرة بحيث يمكن أن يقال،د أوالد يعقوب هم أوال:ال يمثلون قبائل وبالتالي قال بعضهم

 فهم عبارة عن مجموعات كل مجموعة ،يمثل مجموعة من الناس هؤالء الذين تفرعوا من أوالده من واحد
  .-صلى اهللا عليه وسلم-ترجع إلى واحد من ولد يعقوب 

  ؟لماذا سموا باألسباط
فإن كانت عربية فيمكن أن نفسرها من كالم العرب  في أصلها أم ال؟ هل هذه كلمة عربية: يمكن أن يقال

 من أين أخذت إبراهيم:  تقول مثالًلهذا؛ ألنك الدة اشتقاقهاً، وإن كانت غير عربية فال مجال ذكر ماب

 موسى ورحيم،  أب: إن أصل إبراهيم: أن بعضهم يقول أن ذكرنا، لكن باألعجمية يمكن كما سبق؟بالعربية

 إال  يرجع إلى العربية، لكن ذلك ال وربما يكون ذلك صحيحاً،ماء وشجرها  أصل:يقولون موشى، و:بالعبرانية
 اإلنجليزيةأقرب إلى اللغة العربية من اللغة  فهياللغة العبرانية فيها تشابه إلى حد كبير مع اللغة العربية، أن 

  . لكن قد يكون السين شيناً مثالً وهكذا يمكنك فهمهامن كالم العبرانيين ، لذلك تجد كلماتمثالً

: ، وبعضهم يقولاألسباط هم جماعة متتابعون فالسبط وهو التتابع،ن م  إن األسباط:الحاصل أن بعضهم يقول

  . المعنى ال يخلو من غرابةمن الكثرة بمنزلة الشجر، وهذانها بالفتح من السبط وهو الشجر، والمعنى أنهم إ

                                                

يهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب  باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عل- مسلم في كتاب صالة المسافرين وقصرها       أخرجه - 6
 ).٥٠٠ص  / ١ج ) (٧٢٤(أن يقرأ فيهما 



 ٥

 فالمشهور على كل حالثرة فيهم وليست في أوالد يعقوب، وهم أوالد أوالد يعقوب؛ ألن الك: وبعضهم يقول
فقبائل سواء قلنا هذا أو هذا ، وهم قبائل اإلسرائيليين:  وبعضهم يقول،األسباط هم أوالد يعقوب أن

يس من الضرورة أن نرجح بين القولين نوع مالزمة، ول وبالتالي اإلسرائيليين إنما ترجع إلى أوالد يعقوب،
بع فإن هذا ال يعارض أن يكون لكثرته أو بمعنى التتا إنه من الشجر: أما الذين قالوا، والقولينبين هذين 

هذه  أو لكثرتهم فلتتابعهم  سموا بذلكنهم بأ القول ال ينكرون هذا، لكنمالمراد به قبائل بني إسرائيل، فه
 وال يتوقف عليه العمل ،محاولة لتعليل التسمية، وليس هناك ضرورة لمثل هذا وال يترتب عليه كبير فائدة

  .علمأ واهللا -تبارك وتعالى-كتاب اهللا ب

 المراد أن يقتضي وهذا إسماعيل؛ بني في كالقبائل إسرائيل بني في األسباط: وغيره أحمد بن الخليل وقال"

 قال كما منهم الموجودين األنبياء على الوحي من تعالى اهللا أنزل وما إسرائيل بني شعوب هاهنا باألسباط

 وقال اآلية، ]سورة المائدة) ٢٠([ }َأنِبياء وجعلَكُم ملُوكًاَل ِفيكُم اذْكُرواْ ِنعمةَ اللِّه علَيكُم ِإذْ جع{ :لهم موسى

 والقبيلة، الجماعة: والسبط: القرطبي قال ]سورة األعراف) ١٦٠([ } اثْنَتَي عشْرةَ َأسباطًاوقَطَّعنَاهم{ :تعالى

  .واحد أصل إلى الراجعون

  .وبرسله كلّها بكتبه ويصدقُوا به يؤمنوا أن المؤمنين اهللا أمر: قتادة وقال

  ".فيهما بما نعمل وال واإلنجيل بالتوراة نؤمن أن أمرنا إنما: حبيب بن سليمان وقال

 



 ١

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 )٦٠(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  . رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد هللا

 آمنتُم ِبِه فَقَِد اهتَدواْ وِإن تَولَّواْ فَِإن آمنُواْ ِبِمثِْل ما{:  قوله تعالى في تفسير-رحمه اهللا تعالى-قال المفسر 
ِليمالْع ِميعالس وهو اللّه مكِْفيكَهيِفي ِشقَاٍق فَس ما هفَِإنَّم * لَه ننَحغَةً واللِّه ِصب ِمن نسَأح نمغَةَ اللِّه وِصب

اِبدونسورة البقرة) ١٣٨-١٣٧([ }ع[.  

 من المؤمنون أيها }ِبِمثِْل ما آمنتُم ِبِه{ وغيرهم الكتاب أهل من الكفار يعني } آمنُواْفَِإن{: تعالى يقول"

  "إليه وأرشدوا الحق أصابوا فقد: أي }فَقَِد اهتَدواْ{ منهم أحد بين يفرقوا ولم ورسله اهللا كتب بجميع اإليمان

  : أما بعد، اهللالحمد هللا، والصالة والسالم على رسول ،بسم اهللا الرحمن الرحيم

 سواء كانمثل ، أو هل إليمانهم  من المراد بذلك؟ هل للقرآن مثٌل}ِبِمثِْل ما آمنتُم ِبِه{: -تبارك وتعالى- قولهف

  ؟ هل له مثٌل-عز وجل-اإليمان الصحيح باهللا كذلك لقرآن أو بجميع الرسل وبجميع الكتب، واب

 باب منقولهم هذا  صلة، و"مثل"إن لفظة : عضهم يقول العلماء بأجوبة متعددة، فب يجيب عنههذا السؤال
من جهة اإلعراب، وهذا القول   أنها زائدةا يقصدون به فإنهمهذه اللفظة إذا قالوها  وإال فإنرةالتأدب في العبا

كن ل ومعلوم أن اهللا ليس له مثل، ]سورة الشورى) ١١([ }لَيس كَِمثِْلِه شَيء{ :-تبارك وتعالى-موجود في قوله 
  القولزائدة، ومعلوم أن القرآن ليس فيه زيادة وأن ذلك أي  صلة"مثل"  لفظةنإ: من األجوبة التي تقال هناك

 في شيء من ألفاظ القرآن دعوى الزيادة  وقد تكلم على-عز وجل-وليس من التأدب مع كالم اهللا  ال يليق

 وإنما  جاء بها أحد آخرإنه: ث يقال بحيليس المقصود أنها مقحمة في القرآنجماعة من أهل العلم لكن 
 الزركشي في البحر المحيط في أصول الكالم على مثل هذا ذكرهو، ال محل لها من اإلعراب  أنهايقصدون

 ومعلوم  ويقصدون إعراباً كما ذكرنا،،أيضاً ال زيادة في القرآن، وذكره غيره : حيث يقولالفقه في موضعين
 هذه زائدة وفي الوقت الذي قد ال يذكر فيه بعضهم لها :هؤالء حينما يقولونو، أن زيادة المبنى لزيادة المعنى

  .القرآن  في"مثل" على لفظة  أحد األجوبةهذاوالتأكيد ونحو ذلك، إنها تفيد :  يقولوناًمعنى جديد

ثل معلوم أنه ليس له م:  فمنهم من قال،تفرقت أقاويلهم -نها صلةإ: من لم يقليعني - من لم ينح هذا النحو
 : وبين كتبه يقول لهم-عز وجل-هؤالء الذين كفروا وفرقوا بين رسل اهللا فولكنه قال لهم ذلك تبكيتاً لهم، 

}آم نتُم ِبِهفَِإنا آمفليبحثوا عن إيمان صحيح يوازي هذا اإليمان المقبول   أي]سورة البقرة) ١٣٧([ }نُواْ ِبِمثِْل م
  .التبكيتبذلك  فيكون المراد ه والهدى الذي أنتم علي-عز وجل-عند اهللا 

  من غير-عز وجل- يعني أنتم آمنتم بكتب اهللا }فَِإن آمنُواْ ِبِمثِْل ما آمنتُم ِبِه{ : بقولهويمكن أن يكون المراد

  . فقد اهتدوا-عز وجل-تحريف، فإن آمنوا بها على وجهها كما جاءت عن اهللا 

صرتم  أي إن آمنوا بمثل ما }ن آمنُواْ ِبِمثِْل ما آمنتُم ِبِهفَِإ{:  وهو-ولعله من أحسنها وأجودها- ووجه آخر
 غير اهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر منالذي آمنتم به أنتم هو  ومهتدين فقد اهتدوا، وبه مؤمنين



 ٢

فقد ككم لإن سلكوا مثل مسه ومن غير تفريق بين الكتب، فتحريف لهذه الكتب ومن غير تفريق بين اهللا ورسل
  .صاروا على هدى واستقامة

وهذا مثال يمكن أن نمثل به على قضية وهي أن التنقير والتشقيق ربما يورث اإلشكاالت، فأنت حينما كنت 
 إن فالمعنى المتبادر إلى ذهنك هو أنهم }فَِإن آمنُواْ ِبِمثِْل ما آمنتُم ِبِه فَقَِد اهتَدواْ{تسمع هذه اآلية من قبل 

ا الذي ذكتبه ورسله فقد صاروا على هدى، هآمنوا باهللا ومالئكته و بأن  الصحيح في اإليمانسلكوا الطريق
جلس اإلنسان يفحص  إال إذا قد ال يرد في ذهنك أصالً مثل هذا السؤال واإلشكالبالتالي يتبادر إلى الذهن، و

  .االحتمالالحروف واأللفاظ ويقلبها على وجوه 

فَِإنَّما هم ِفي ِشقَاٍق { عليهم الحجة قيام بعد الباطل إلى الحق عن أي ]سورة البقرة) ١٣٧([ }وِإن تَولَّواْ{"
اللّه مكِْفيكَهيفَس{ ])ك عليهم فسينصرك: أي ]سورة البقرة) ١٣٧ظِْفربهم وي }ِليمالْع ِميعالس وهسورة ) ١٣٧([ }و

  ".]البقرة

فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به من ، أي األخير نه جرى فيه على القول كأ-رحمه اهللا-القول الذي ذكره ابن كثير 
فقد أصابوا الحق وأرشدوا إليه، وإن تولوا أي عن  وبما صرتم به على اإليمان اإليمان بجميع كتب اهللا ورسله

ذا تولى فالن إ: ، تقول فإنما هم في شقاقالحق إلى الباطل بعد قيام الحجة عليهم من التولي وهو اإلعراض
 تديروا الظهر منهزمين معرضين عن ال:  أي]سورة األنفال) ١٥([ }فَالَ تُولُّوهم اَألدبار{ : وقوله،أعرض

  .مواجهة عدوكم وفراراً عن أرض المعركة

 كل حالعلى و لم يذكر هنا معنى الشقاق، :]سورة البقرة) ١٣٧([ }فَِإنَّما هم ِفي ِشقَاٍق فَسيكِْفيكَهم اللّه{: قوله

 في  كأن هذا قد صار معناهالمشاقة والشقاقوجانب الشيء شقه، ، ف الشقاق مأخوذ من الشق وهو الجانبفإن
 ومثله العداوة كأن هذا في عدوة وهذا في عدوة، والعدوة هي جانب شق واآلخر صار في الشق اآلخر،

، وهذا المعنى ]سورة األنفال) ٤٢([ }هم ِبالْعدوِة الْقُصوىِإذْ َأنتُم ِبالْعدوِة الدنْيا و{ : كما في قوله تعالىالوادي
لسنا بحاجة إليها؛ ألنها متكلفة، وهي إنما تدور في أذهان أهل  أيضاً يولدون منه إشكاالتفإنهم  وهإذا فسر

 فهو كالم العرب في  الشقاقأما معنى أهل التكلف والتعمق والخوض الباطل الذي يورث الشبهات،  منالكالم

كل واحد منهم في حال  وبينهما مباينة ومفارقة ومفاصلة بحيث تكون أن يكون هذا في شق وهذا في شق
 .حد في ذاكهذا في حد وف ةالمحاد  معنىمثل ذلك، ووعلى اعتقاد وعمل مباين لآلخر

ويبذل وسعه ين يتطلع كل واحد من هؤالء المختلفَوالمعنى أن إن هذا مأخوذ من فعل ما يشق : وبعضهم يقول
 للطرف اآلخر األسباب التي يحصل بها المكروِهئ  يهيفهو على الطرف اآلخر،  بهفي الوصول إلى ما يشق

 أي أنهم  فالشقاق هو المخالفة والمباينة والمفارقة،؛عدفيه بالمعنى لعداوته ومخالفته ونحو ذلك، وهذا  يسعىو
مفارقون للحق الذي أنتم ومخالفون لكم و هم مباينون لكم  بلليسوا على دينكم ومسلككم والهدى الذي أنتم عليه

  .عليه

 بعض إلي أرسل: قال نُعيم، أبي بن نافع حدثنا : قاليونس، بن زيادأخبرنا :  قالحاتم أبي ابن روى"

 في كان مصحفه إن: يقولونل الناس إن: له فقلت: زياد قال ،ليصلحه عفان بن عثمان مصحفَ الخلفاء



 ٣

 بصرت: نافع فقال ]سورة البقرة) ١٣٧([ }فَسيكِْفيكَهم اللّه وهو السِميع الْعِليم{ على الدم فوقع لقُِت حين حجره

  ".مد قُوقد اآلية هذه على بالدم عيني

 من قبيل االستطراد، وأقول من قبيل االستطراد ألنه ال يتوقف فهم المعنى -رحمه اهللا-  ابن كثيرهذا ذكره
نها ليست من معاني القرآن، وليست من صلب إلطائف التي تذكر في التفسير؛ إذ ا هي لطيفة من العليه، وإنم

 ويزعمون إلى اآلن أن المصحف الموجود في المتحف في ،التفسير، إنما هي من اللطائف والملح التي تذكر
قد وافقات التي  وأن الدم موجود عليه، وعلى كل حال هذه من الم-رضي اهللا عنه-تركيا مصحف عثمان 

أحياناً يقول اإلنسان شيئاً ويسمع القارئ في المذياع يقرأ نفس اآلية التي ، فتقع لإلنسان أحياناً في يومه وليلته
  . تقع قدهذه موافقاتف أو نحو ذلك  أو تكلم به، أو يقرأ نفس اآلية التي ربما تتعلق بما كان يهم بهنطقهتوافق 

 ،اهللا دين: -رضي اهللا تعالى عنهما– عباس ابن عن الضحاك قال ]سورة البقرة) ١٣٨([ }ِصبغَةَ اللِّه{: وقوله"
 وعطية كثير بن اهللا وعبد والضحاك وقتادة والحسن وإبراهيم وعكرمة العالية وأبي مجاهد عن روي وكذا

 ذلك االزمو أي ]سورة الروم) ٣٠([ }ِفطْرةَ اللَِّه{ :ومعنى ذلك نحو والسدي أنس بن والربيع العوفي

  ".عليكموه

هم ءن اليهود يصبغون أبنا إ:-رحمه اهللا–  قال المعنى حيث هذا ما يوضح مثل قتادةجاء عن بعض السلف
 وال صبغة أحسن من صبغة ،وإن صبغة اهللا اإلسالمهم بالنصرانية، ءنصارى يصبغون أبناباليهودية، وال

 هي من ، فهذه الرواية عن قتادةه من األنبياء وهو دين اهللا الذي بعث به نوحاً ومن بعد،اإلسالم وال أطهر
 وبعضها ، وأقوال السلف فيها كثيرة جداً]سورة البقرة) ١٣٨([ }ِصبغَةَ اللِّه{: أوضح ما يفسر به قوله تعالى

يرجع إلى معنى واحد، ومن تلك األقوال ما يتفرع عن هذا القول حيث يذكرون بعض األمور والقضايا التي 
هو من  ف سائر األقوالأو عامة  فيهأشمل ويدخلقتادة ، لكن قول  وقد تكون شعاراً ألهلهمهي فرع عن اإلسال

  .أوضحها

ن النصارى مثالً إ: يقولون، فهم وبعض أهل العلم يعبر بعبارة أخرى ليست مخالفة لهذا القول في واقع األمر
يرون ص فيبغون أوالدهميص هذاكأنهم بوار في ماء ويسمون ذلك بالمعمودية هم وهم صغءيغمسون أبنا

، ويالحظ أن التي ارتضاها لخلقه هي اإلسالمإن صبغته :  يقول-عز وجل-نصارى بهذا االعتبار، فاهللا 
  صبغة اهللا الذي قاله قتادة وهو أنأنهم يصبغون أوالدهم بهذا التعميد يمكن أن يرجع إلى القول السابقبلقول ا

 يهوداً أو نصارى أو بهذا التعميد الذي تعتقدون أن الولد يكون م بجعله ما تصبغون به أوالدكم الإلسالماهي 
  .به نصرانياً

  بهذا التعميد فإن الذي أبناءهمكما أن النصارى يصبغون فالختان ن المراد بصبغة اهللا هناإ: وبعضهم يقول

  . هو الختان-صلى اهللا عليه وسلم-إبراهيم   بهجاء

الشعار والسمة التي ابه تحفة المودود في أحكام المولود تكلم عن  في كت-رحمه اهللا- ابن القيم لذلك نجدو
 :-صلى اهللا عليه وسلم- قال إلبراهيم  تعالىاهللا ف في أجسادهم،-صلى اهللا عليه وسلم-تميز أتباع إبراهيم 

 قد - اهللا عليه وسلمصلى-، يعني يقتدى به ويؤتم به، وإبراهيم ]سورة البقرة) ١٢٤([ }ِإنِّي جاِعلُك ِللنَّاِس ِإماما{
 تميزهم عن -صلى اهللا عليه وسلم-سن ذلك فصار سمة في أجساد أتباع إبراهيم ، واختتن وهو ابن ثمانين



 ٤

سمتهم في الدين واالعتقاد اإليمان باهللا ورسله ومالئكته وكتبه وما إلى ذلك، وسمتهم التي تميزهم فغيرهم، 
فسر بعض ولهذا : -يرجحه يوجه هذا القول دون أن  وهو-رحمه اهللا-يقول ، واألجساد هي الختانفي 

  .السلف صبغة اهللا بالختان

إن صبغة اهللا هي الغسل الذي يكون :  بعضهمقال ،الماءيصبغون األوالد ب النصارىلما كان  ،على كل حالو
أمر  -صلى اهللا عليه وسلم-النبي  معروف حيث إن الكالم في هذه المسألةو اإلسالم، بين يدي الدخول في

  .االغتسال هل هو واجب أو غير واجب فالعلماء مختلفون في هذا  ولم ينقل أنه أمر آخرينبعضهم باالغتسال

 ينافي  ال أي تطهير اهللا، وهذا القول]ةسورة البقر) ١٣٨([ }ِصبغَةَ اللِّه{ :يقولفوبعضهم يعبر بعبارة أخرى 
نه إ :نافي قول من قالا أنه ال يمإلنسان، كحصل لألن اإلسالم هو أعظم تطهير ي؛ القول بأنه اإلسالم

ال زال  و،نه الختانإ : قول من قالينافيكذلك ال  ألن هذا تطهير، و؛االغتسال بين يدي الدخول في اإلسالم
 ،تطهيرفعلى كل حال اإلسالم تطهير واالغتسال تطهير والختان  تطهيراً، الناس يسمون الختان إلى اليوم

ن غير حاجة يف نربط بين األقوال وكيف نوجهها ونرجع بعضها إلى بعض مقصدي من هذا أن ندرك كو
 هي اإلسالم بكل ما فيه من شمل هذه األقوال أن صبغة اهللاعلى كٍل فأو أو نحو ذلك، حإلى تكلفات في الترجي

الدخول  ويدخل في ذلك الغسل من الجنابة واالغتسال عند ،هو الدين الذي ارتضاه اهللا لعباده ف وأحكام،عقائد
  .في اإلسالم، ويدخل فيه أيضاً الختان، واهللا أعلم

، فدين اهللا يخالف القول السابقال  يعني اإلسالم، هذا ،اهللا دين: عباس ابن عن الضحاك قال :ابن كثيرقال 
  .اإلسالمهو 

 عطيةو كثير بن اهللا وعبد والضحاك وقتادة والحسن وإبراهيم العالية وأبي مجاهد، عن روي وكذا: ثم قال

  .ذلك نحو والسدي أنس بن والربيع العوفي

) ١٣٨([ }ِصبغَةَ اللِّه{:  قوله تعالى إن:السياق المناسب أن يقال ،]سورة الروم) ٣٠([ }ِفطْرةَ اللَِّه{ :ومعنى: قوله

تها التي قد بنظير هذا مثال على تفسير اآليةف ]سورة الروم) ٣٠([ }ِفطْرةَ اللَِّه{:  سبحانههي كقوله ]سورة البقرة
 : قوله تعالى يفسر مثل مجاهدبعض السلفأن وخاصة  تكون أوضح منها حيث يتبادر منها المعنى ويفهم،

سورة ) ٣٠([ }ِفطْرةَ اللَِّه{ : قوله تعالى، وإال فإنأي فطرة اهللا }ِصبغَةَ اللِّه{: يقول ففطرة اهللاب }ِصبغَةَ اللِّه{

  .كلبه لذتنيليست من ضمن آية البقرة فل ]الروم

 يمكن أن يكون على  على أنه}ِصبغَةَ اللِّه{ : في قولهالنصب بيان وجه -رحمه اهللا-وإنما قصد ابن كثير 
 ن تكون بدالً من ملةريهم بلزومها واتباعها، ويمكن أ يغ فهوالزموا صبغة اهللا، اتبعوا أو  بمعنىاإلغراء

سورة ) ١٣٥([ }بْل ِملَّةَ ِإبراِهيم حِنيفًا{ : من قولهبدالًفتكون بهذا االعتبار  -صلى اهللا عليه وسلم-إبراهيم 

  . فملة إبراهيم هي صبغة اهللا، واهللا أعلم،]البقرة

 "}ونخِْلصم لَه ننَحو الُكُممَأع لَكُمالُنَا وملَنَا َأعو كُمبرنَا وبر وهونَنَا ِفي اللِّه وآجتَقُ* قُْل َأتُح َأم ِإن ولُون
ِإبراِهيم وِإسماِعيَل وِإسحقَ ويعقُوب واألسباطَ كَانُواْ هودا َأو نَصارى قُْل َأَأنتُم َأعلَم َأِم اللّه ومن َأظْلَم ِممن 

لُونما تَعمِبغَاِفٍل ع ا اللّهماللِّه و ِمن هةً ِعندادشَه كَتَم* ُأم الَ ِتلْكو تُمبا كَسلَكُم متْ وبا كَسا مخَلَتْ لَه ةٌ قَد
لُونمعا كَانُواْ يمع َألُونسورة البقرة) ١٤١-١٣٩([ }تُس[.  



 ٥

قُْل َأتُحآجونَنَا ِفي {: المشركين مجادلة درء إلى -عليه وسالمه اهللا صلوات- نبيه مرشداً تعالى اهللا يقول
  ".زواجره وترك أوامره واتباع واالنقياد له واإلخالص اهللا توحيد في ناتناظرون: أي }اللِّه

المشركون هنا و،  مجادلة المشركيننيدفعوو ونءيعني يعلمهم كيف يدر ،}قُْل َأتُحآجونَنَا ِفي اللِّه{ :قوله
 إنما هو فيهم، السياقفاليهود والنصارى، وأخص من يدخل في ذلك اليهود، نبغي أن يدخل فيهم دخوالً أولياً ي

اآليات إنما تتحدث عن خاصة وأن فال يتوجه هذا إلى المشركين من العرب مثالً دون اليهود والنصارى 
  . وال شك أنهم داخلون في هذا،اليهود والنصارى، فهذا من داللة السياق

  ...تباع أوامرهانقياد وأي تناظروننا في توحيد اهللا واإلخالص له واال: يقول }قُْل َأتُحآجونَنَا ِفي اللِّه{

 في توحيده وفي دينه تخاصموننا:  أي، تحتمل أن يكون على ما ذكره الحافظ ابن كثيرفي اهللالمحاجة و
أتحاجوننا في القرب  أن تكون بمعنى تحتمل، كما أنها نكم على الهدى وأن الحق هو ما أنتم عليهإ :تقولونو

م يقولونوذلك أنهعون القرب منه والزلفى عنده؛ منه، حيث تد: }اُؤهَأِحبنَاء اللِّه وَأب نسورة المائدة) ١٨([ }نَح[ 

 نحن أبناء اهللا :، فهم يقولون]سورة البقرة) ١١١([ }لَن يدخَُل الْجنَّةَ ِإالَّ من كَان هوداً َأو نَصارى{ :ويقولون
والجنة إنما خلقت لنا، وأما أنتم فبعداء عن اهللا، ى عنده منكم، ظ ونحن أقرب إلى اهللا منكم وأحونحن أحباء اهللا

من نسبة هنا وهناك   ما ينشرنسمعووأنتم أهل سخطه وعذابه، وال زالوا يرددون هذا الكالم إلى اليوم، 
  .، وغير ذلكخلقت لهم، وأنهم هم األشرار والشياطين المسلمين إلى الضالل والكفر وأن النار

 :-واهللا تعالى أعلم-يمكن أن يقال وإنما  بين القولين  نحتاج أن نرجحال المقصود أن هذا قول وهذا قول،و

  . داخل فيهمعنىذلك الأن نا كالمهم رأيلنا  تأم؛ ألننا إذاوقد قال بهذا جمع من أهل العلم

ن أنكم واإليمان به وتزعمو وتوحيده ، أي في دينه}َأتُحآجونَنَا ِفي اللِّه{ :فيمكن الجمع بين القولين بأن نقول
فهذا وجه   منا ولكم عنده الحظوة والزلفى،-عز وجل– أقرب إلى اهللا والجادة، وأنكم على الحق والصواب

  . واهللا أعلممحاجتهم،

"}كُمبرنَا وبر وهشريك ال وحده له اإللهية إلخالص المستحق وفيكم، فينا المتصرف ]سورة البقرة) ١٣٩([ }و 

  " !له

اهللا ، فإلينا  إليهأنتم أقرب: تقولون منه، وفي القربوفي دينه وتوحيده  وتحاجوننا في اهللا،أ: يقول لهمأي أنه 
، ويتوالنا جميعاً، فيجازي المحسن بإحسانه  وفيكم جميعاً هو الذي خلقنا، وهو الذي يتصرف فيناربنا وربكم،

 بال -عز وجل-ون على اهللا  يكون على أهوائكم ودعاواكم الباطلة حيث تقول الاألمرفوالمسيء بإساءته، 
ليس ألحد أن يحكم  واهللا رب الجميع وسيتولى عباده في الثواب والعقاب ويتصرف فيهم كيف يشاء،بل علم، 

  .  بأهوائه وأمانيه ودعاواه الكاذبة-عز وجل-على اهللا 

" }الُكُممَأع لَكُمالُنَا وملَنَا َأعكما منا، ءآبر وأنتم ، ومما تعبدونمنكم ءآبر نحن: أي ]سورة البقرة) ١٣٩([ }و 

وِإن كَذَّبوك فَقُل لِّي عمِلي ولَكُم عملُكُم َأنتُم بِريُئون ِمما َأعمُل وَأنَاْ بِريء مما { :األخرى اآلية في قال
لُونم{ :تعالى وقال، ]سورة يونس) ٤١([} تَعتُ ولَمفَقُْل َأس وكآجح ِنفَإنعِن اتَّبمِللِّه و ِهيسورة آل ) ٢٠([ }ج
وحآجه قَومه قَاَل َأتُحاجونِّي ِفي {: -عليه السالم- إبراهيم عن إخباراً تعالى وقال ، إلى آخر اآلية]عمران
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 }ي حآج ِإبراِهيم ِفي ِربِهَألَم تَر ِإلَى الَِّذ{ : تعالىوقال  إلى آخر اآلية،]سورة األنعام) ٨٠([ }اللِّه وقَد هداِن

  .اآلية ]سورة البقرة) ٢٥٨([

 نحن: أي ]سورة البقرة) ١٣٩([ }ولَنَا َأعمالُنَا ولَكُم َأعمالُكُم ونَحن لَه مخِْلصون{ :الكريمة اآلية هذه في وقال

  ".والتوجه العبادة في :أي مخلصون له ونحن ،منا برآء أنتم كما منكم برآء

 منكم؛ ألن اإلخالص هو المعيار الذي يعرف به المحق -عز وجل-مقتضى ذلك أننا أقرب إلى اهللا أي أن 
   أنتم تحاجوننا في اهللا :  والحظوة عنده، فهو يقول-عز وجل-من المبطل، ويعرف به أهل القرب من اهللا 

اب، وهو المتصرف التصرف  وفي دينه وفي القرب منه واهللا رب الجميع وبيده الثواب والعق-عز وجل-
لسنا منكم في شيء ولستم منا في شيء، فأنتم على دين ونحن على دين، ، فنحن مختلفون إذ المطلق في خلقه

نحن على : نيقولو كيف يردون على هؤالء بحيث كأنه علمهم وهكذا ونحن على اإلخالص وأنتم على خالفه،
ذا في مواضع في القرآن يعلم اهللا أهل اإليمان ك، وه-عز وجل-العمل واالعتقاد الذي تنال به الزلفى عند اهللا 

  .يهم كيف يرد عل-صلى اهللا عليه وسلم-نبيه اهللا يعلم وكذلك كان  ، والرد على المشركينمحاجةوجه ال

 إما ،ملتهم على كانوا واألسباط األنبياء من بعده ذكر ومن إبراهيم أن دعواهم في عليهم تعالى أنكر ثم"

 أخبر وقد أعلم، اهللا بل: يعني ]سورة البقرة) ١٤٠([ }قُْل َأَأنتُم َأعلَم َأِم اللّه{: فقال النصرانية إماو اليهودية

  ".نصارى وال هوداً يكونوا لم أنهم

همزة في معادلة للاآلية على هذه القراءة تكون  ]سورة البقرة) ١٤٠([ }..َأم تَقُولُون ِإن ِإبراِهيم وِإسماِعيَل{: قوله
 تحاجوننا في اهللا وهو ربنا وربكم، أم تقولون أ أي هذين األمرين تفعلون:يعني }قُْل َأتُحآجونَنَا ِفي اللِّه{: قوله

  ؟ أي األمرين واقع منكم؟على دينكمكانوا إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط 

 أي بل تقولون ،بمعنى بلتكون أم منقطعة اآلية ..) ولون إن إبراهيمأم يق: ( المتواترةعلى القراءة األخرىو
  . كله على سبيل اإلنكارإن أألنبياء المذكورين كانوا على دينكم، وعلى القراءتين هو ينكر عليهم هذا وهذا، إذ

ِنيا ولَِكن كَان ما كَان ِإبراِهيم يهوِديا والَ نَصرا{ :تعالى قال كما نصارى وال هوداً يكونوا لم أنهم أخبر وقد"
شِْرِكينالْم ِمن ا كَانما وِلمسِنيفًا مبعدها والتي اآلية ]سورة آل عمران) ٦٧([} ح.  

 ونءيقر كانوا: البصري الحسن قال ]سورة البقرة) ١٤٠([ }ومن َأظْلَم ِممن كَتَم شَهادةً ِعنده ِمن اللِّه{ :وقوله

 وإسحاق وإسماعيل إبراهيم وإن اهللا، رسول محمداً وإن اإلسالم، الدين إن: متاهآ الذي اهللا كتاب في

 فكتموا هللا، أنفسهم على وأقروا بذلك، هللا وافشِهد والنصرانية، اليهودية من برآء كانوا واألسباط ويعقوب

  ".ذلك من عندهم اهللا شهادة

 إبراهيم وإن اهللا، رسول محمداً وإن م،اإلسال الدين إن: تاهمآ الذي اهللا كتاب في ونءيقر كانوا :قوله

 على وأقروا بذلك، هللا وافشِهد والنصرانية، اليهودية من برآء كانوا واألسباط ويعقوب وإسحاق وإسماعيل

  .هذه هي الشهادة، وال حاجة للتكلف في تفسير هذه اآلية ،ذلك من عندهم اهللا شهادة فكتموا هللا، أنفسهم

 هنا مضمنة معنى النفي، يعني ال }من{ ]سورة البقرة) ١٤٠([ }ن كَتَم شَهادةً ِعنده ِمن اللِّهومن َأظْلَم ِمم{ :قوله
ومن َأظْلَم ِممن { : عند قوله تعالىوقد سبق الكالم على هذا المعنى، أحد أظلم ممن كتم شهادة عنده من اهللا

هما اسِفيه ذْكَراللِّه َأن ي اِجدسم نَعوالجواب  أو السؤال الذي قد يرد ، وذكرنا اإلشكال]سورة البقرة) ١١٤([ }..م
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 أحد ال:  بل تمنع الزيادة، ولهذا ال إشكال أنه في موضع يقولأن أفعل التفضيل ال تمنع التساويعنه وهو 
حد أظلم ال أكذلك  و،ال أحد أظلم ممن افترى على اهللا كذباً: أظلم ممن منع مساجد اهللا، وفي مواضع يقول

 كل واحد منهم هو أظلم  المعنى أنممن كتم شهادة عنده من اهللا، فكلهم قد بلغ في الظلم غايته، أو يكون
 أن ، وأظلم المانعين من منع مساجد اهللا أظلم الكاتمين من اهللاهكتم شهادة عندمن فالظالمين في هذا الباب، 

  .كل واحدة تختص بالباب الذي ذكرت فيهف، يذكر فيها اسمه

هؤالء يعرفون بما  أي أن ]سورة البقرة) ١٤٠([ }ومن َأظْلَم ِممن كَتَم شَهادةً ِعنده ِمن اللِّه{:  قولهالحاصل أنو
صلى اهللا عليه -إبراهيم  هو الذي كان عليهأنه  أن دين اهللا الذي ارتضاه هو اإلسالم، وعندهم من الكتب

يعرفون أن ما أنتم عليه هو الحق، ولكنهم يكتمون هذه الشهادة  و، من األنبياء ومن قبله ومن بعده-وسلم
   .نهم كانوا نصارىإ:  وتقول النصارى،إن هؤالء األنبياء كانوا يهوداً: يهودال فتقول ،ويبدلون ويكذبون

 "}لُونما تَعمِبغَاِفٍل ع ا اللّهمبعملكم طمحي علمه نإ: أي شديد، ووعيد تهديد ]سورة البقرة) ١٤٠([ }و 

  .عليه وسيجزيكم

) ١٤١([ }لَها ما كَسبتْ ولَكُم ما كَسبتُم{ مضت قد: أي ]سورة البقرة) ١٤١([ }ِتلْك ُأمةٌ قَد خَلَتْ{ :تعالى قال ثم

  ".أعمالكم ولكم أعمالهم لهم: أي ]سورة البقرة

 إلى متى: يفهم من ذلك معنى التهديد، كأنه يقول لهمكررها مرتين، وقد  }ِتلْك ُأمةٌ قَد خَلَتْ{: قولهيالحظ أن 

،  ومضوا-عز وجل- قد أفضوا إلى اهللا همعون باالنتساب إلى هؤالء األنبياء وتتمسحون فيهم وتشبتوأنتم 
، ومطالبون بإقامة الحق ولزومه  وأما أنتم فمرتهنون بأعمالكم، ويتولى ثوابهمفهو الذي يجازيهم على أعمالهم

 وعليكم ،دعوكم من الدعاوى الفارغة واألماني العريضةفقتضاه ولزوم التوحيد واإليمان الصحيح، والعمل بم
  .-عز وجل-بالعمل على فكاك رقابكم والخالص من عذاب اهللا 

 "}لُونمعا كَانُواْ يمع َألُونالَ تُسمتابعة غير من إليهم انتسابكم عنكم يغني وليس ]سورة البقرة) ١٤١([ }و 

 بعثوا الذين رسله واتباع اهللا ألوامر منقادين مثلهم تكونوا حتى إليهم النسبة بمجرد تغتروا وال لهم، منكم

 المرسلين وخاتم األنبياء بسيد سيما وال الرسل، بسائر كفر فقد واحد بنبي كفر من فإنه ومنذرين، مبشرين

 أنبياء سائر وعلى عليه وسالمه اهللا صلوات المكلفين، من والجن اإلنس جميع إلى العالمين رب ورسول

  .أجمعين اهللا

سيقُوُل السفَهاء ِمن النَّاِس ما والَّهم عن ِقبلَِتِهم الَِّتي كَانُواْ علَيها قُل لِّلِّه الْمشِْرقُ والْمغِْرب يهِدي من يشَاء {
ةً وسطًا لِّتَكُونُواْ شُهداء علَى النَّاِس ويكُون الرسوُل علَيكُم شَِهيدا وما وكَذَِلك جعلْنَاكُم ُأم *ِإلَى ِصراٍط مستَِقيٍم

ةً ِإالَّ عِإن كَانَتْ لَكَِبيرِه ويِقبلَى عع نقَِلبن يوَل ِممسالر تَِّبعن يم لَما ِإالَّ ِلنَعهلَيلَةَ الَِّتي كُنتَ علْنَا الِْقبعلَى ج
ِبالنَّاِس لَر اللّه ِإن انَكُمِإيم ِضيعِلي اللّه ا كَانمو ى اللّهده ءالَِّذينِحيمسورة البقرة) ١٤٣-١٤٢([ }وفٌ ر[.  

 المقدس بيت إلى صلى -صلى اهللا عليه وسلم- النبي أن -عنه تعالى رضي اهللا- البراء عن البخاريروى 

  ".)١(شهراً عشر سبعة أو شهرا عشر ستَّة

                                                
 في كتاب ومسلم) ١٦٣٤ص  / ٤ج ) (٤٢٢٢ (]سورة البقرة) ٣١([ } اَألسماء كُلَّهاوعلَّم آدم{ :باب قول اهللا –صحيح البخاري كتاب التفسير  - 1

 ).٣٧٤ص  / ١ج ) (٥٢٥( باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة -المساجد ومواضع الصالة 
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ل كان ينبغي أن يورد على كل حاو،  هنا-رحمه اهللا– لم يتعرض لها المفسر ،}سيقُوُل السفَهاء{ :قوله تعالى
  .بعمومهمالسفهاء عامة في اليهود والنصارى وأهل اإلشراك : كأن يقول مثالًتفسيرها هنا 

 األشياء  بهنون به األمور، ويقدرونيِزالمقصود بالسفهاء خفاف األحالم الذين ليس لهم عقل راجح رزين و
 باتباع الباطل واإلعراض عن -عز وجل-على وجه صحيح، فهم الذين أضاعوا حظهم ونصيبهم من اهللا 

هم أهل الجهل والغباء وخفة العقل حيث إنهم اشتروا الضاللة بالهدى ف، الحق حسداً واتباعاً ألهواء النفوس
  .والعذاب بالثواب

اليهود في الدرجة   هم}سيقُوُل السفَهاء ِمن النَّاِس ما والَّهم عن ِقبلَِتِهم الَِّتي كَانُواْ علَيها{ :قولهوالمراد ب
 أم أنه يدل ضياهو بصيغة الم وهذا التعبير هل،  ويدخل في هؤالء أيضاً أهل اإلشراك، وأهل النفاق،األولى

  . كذا وكذا:سيقول السفهاءإذا حولت القبلة مستقبل يعني  الجواب هو أن ذلك يكون في العلى االستقبال؟

وِمن حيثُ خَرجتَ فَولِّ وجهك { : في اآليات التي ستأتي-تبارك وتعالى-إن قوله :  يقول العلموبعض أهل
هشَطْر كُموهجلُّواْ وفَو ا كُنتُمثُ ميحاِم ورِجِد الْحسالْم أمرهم  فهونها متقدمة،إ ]البقرةسورة ) ١٥٠([ }شَطْر 

سيقُوُل {:  قولهفيولهذا قال بعض أهل العلم ، عن قول السفهاء بالتوجه إلى البيت الحرام ثم أخبرهم
  أن ذلك هو ولكن وجه التعبير بالمستقبل، قال السفهاء:، أي عبر بالمستقبل وهو بمعنى المضي إنه:}السفَهاء

  .م من تكلمحولت القبلة وتكل أن  بعدحصل

للداللة على استدامته، بمعنى أن هذا القول الذي قالوه سيستمرون  ضي بالمستقبلاعن المالتعبير ووجه : واقال
  .عليه ويرددونه ويكررونه ويعيدونه مرة بعد مرة في مناسبة وفي غير مناسبة

ال تبتئسوا وال تنزعجوا : هميقول لف وأتباعه -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا تعالى نبيه على كل حال هنا يطمئنو
  .من مقالة هؤالء فإنهم سفهاء، والسفيه ال يلتفت إليه وال إلى كالمه؛ إذ ليس له وزن

 فأقوال أهل السفه والتهم ، لعباده المؤمنين كيف يكون تعاملهم مع أهل السفه-عز وجل-هذا تعليم من اهللا ف
ر ال يحتاج إلى التفات واشتغال وال ينبغي أن تنزعج قالة السوء أمة منهم وما يذيعونه وينشرونه من الصادر

 يجزع أو يحزن أو يضعف اإلنسان عن الحق الذي هو عليه، أو يتثبطمنه النفوس وتبتئس منه القلوب بحيث 
: السفهاء ولم يقلهؤالء سفهاء والسفيه ال قدر له وال وزن لكالمه وال يعبأ به، ولهذا وصفهم بف، أو يتراجع

، وإذا كانوا سفهاء فالسفيه ال } السفَهاءسيقُوُل{ :قال وإنما  ما والهم عن قبلتهم،والنصارى اليهود سيقول
األمر  بحيث يحتاج كالمه إلى نظر وتأمل، وهكذا هل الحصافة والرأي والنظر السديد ليس من أ فهوقيمة له،

إذا مررت به وهو  ولغ سعر الحنطة؟كم ب: قلفدعه يتكلم كما يحلو له، فإذا سئلت عنه في كل سفيه عليك أن ت
؛ إن زدت فال بأس، لكن ال تقف معهو كبر عليه خمساًوزد واحدة فكبر عليه أربعاً، وإن شئت فيهذي ويهذر 

  .هؤالءالعاقل ال ينزل بنفسه مع  ف؛ فقد صرت قرناً لهنزلت وطاولته في الكالم وراجعته فيهألنك إن 

  ".قوم معه وصلى العصر، صالة صالها صالة أول صلى وأنه ت،البي لقب قبلته تكون أن يعجبه وكان"

 وجه الجمع بين هذه الرواياتو عند البخاري ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً، التيهنا في هذه الرواية 

 كتاب النحاس العلماء في بعض كتب النسخ مثلكذلك  في فتح الباري، وتكلم عنها ابن حجرذكرها الحافظ 
  .ذكر جملة من الرواياتلمنسوخ حيث في الناسخ وا
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ستة عشر شهراً أو سبعة عشر  استقبال بيت المقدس بقي علىو -صلى اهللا عليه وسلم-هاجر النبي لقد 
 ومتى -صلى اهللا عليه وسلم-شهراً، والمشهور أنه بقي ستة عشر شهراً، فالعلماء يتكلمون في توقيت هجرته 

ذلك من الشهر، ثم يذكرون كم كانت المدة التي بقيها أي يوم كان  فيه، وتالشهر الذي حولت القبلة، وحول
وجاء في بعض الروايات ثمانية عشر شهراً، ، دون العامين قطعاًمعلوم أنها  و-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 
، وعلى كل حال الجمع بين هذه الروايات ستة عشر شهراً أو سبعة عشر والصواب أنها هذا ضعيف،لكن 

  . واهللا اعلم،باريفتح ال في ل شرح الحافظ ابن حجر على الصحيح في مثوجدي

 على فمر معه، يصل يكان ممن رجل فخرجوأنه صلى أول صالة صالها صالة العصر، وصلى معه قوم "

 فداروا مكة، قبل -صلى اهللا عليه وسلم- النبي مع صليتُ لقد باهللا أشهد: فقال راكعون وهم المسجد أهل

  ".يتالب لقب هم كما

 على كل حال الكالم على هذاو أول صالة كانت صالة الفجر،  وجاء أيضاً أن،)٢(ح في الصحي الروايةهذه

  . وإنما محله فتح الباريوالجمع بين هذه الروايات ليس هذا محله

ما كَان و{ :اهللا فأنزل فيهم، نقول ما ندر لم قتلوا رجال البيت لقب تُحول أن قبل القبلة على مات الذي وكان"
ِبالنَّاِس لَر اللّه ِإن انَكُمِإيم ِضيعِلي اللّهءِحيممن مسلم ورواه ،البخاري به انفرد ]سورة البقرة) ١٤٣([ }وفٌ ر 

  ".آخر وجه

تعالىقوله صريحة في أن سبب نزولهذه  البخاريرواية  أن ظحالي : }انَكُمِإيم ِضيعِلي اللّه ا كَانمأنهم }و 

غزوة ي ف ،ل القبلةقبل أن تحو -م وأرضاهمرضي اهللا تعالى عنه-تساءلوا عن أولئك الذين ماتوا أو قتلوا 
 كانت في السنة الثالثة  التيغزوة أحدأو في كانت في السنة الثانية للهجرة في شهر رمضان،   مثالً التيبدر

 كانت صالتهم ؟ هلالكعبةلم يصلوا إلى ما حال أولئك الذين ماتوا و: حيث قالواللهجرة في شهر شوال، 
  .]سورة البقرة) ١٤٣([ }وما كَان اللّه ِليِضيع ِإيمانَكُم{ :، فقال اهللا؟وكأنهم لم يصلوا باطلة

من قبيل   يكون فهذا قوله كذافأنزل اهللا:  قضية ويعبر بعدها بمثل قوله المفسرحينما يذكروالمقصود أنه 
 وعرفنا الفرق بين ،هذا غير صريحف نزلت هذه اآلية في كذا، : يقولعندما والصريح ألسباب النزول،

  . من تفسير هذه السورة في درس سابقالصريح وغير الصريح

) ١٤٢([ }بسيقُوُل السفَهاء ِمن النَّاِس ما والَّهم عن ِقبلَِتِهم الَِّتي كَانُواْ علَيها قُل لِّلِّه الْمشِْرقُ والْمغِْر{ :ولهق

 فأنتم اً إلى بيت المقدس حقكم قبُلإن كان توجه: قالوا أثاروا بلبلة بسبب القبلة ف السفهاءهؤالء ،]سورة البقرة
 والجواب عن هذه البلبلة أن ،باطلة  كانت فقبلتكم األولىاً حق كان توجهكم إلى الكعبةاآلن على باطل، وإن

م كما يشاء، فاهللا هو الذي يتصرف فيه بأمر اهللا، أيضاًهم إلى الكعبة قبلتهم األولى كانت بأمر اهللا وتحول: يقال
م عنه إلى هبشيء في وقت تكون فيه المصلحة، ثم يحول م تشريعاً موافقاً للحكمة، فيأمرهوهو الذي يشرع ل

 انوا الحالة األولى كففي -عز وجل-أمر آخر تكون المصلحة فيه في الحال التي تعقبها، فهذا كله بأمر اهللا 

م متبعون ألمر اهللا  أيضاً على الحق، ألنه على الحال األخرىاروام متبعون ألمر اهللا، ثم صهعلى حق؛ ألن
  .دورون مع أمر اهللا حيث دارفالمؤمنون ي

                                                
 ).١٦٣١ص  / ٤ج ) (٤٢١٦( ]ة البقرةسور) ٣١([ }وعلَّم آدم اَألسماء كُلَّها{ : باب قول اهللا-  البخاري في كتاب التفسيرصحيح - 2



 ١٠

بذب والتردد  هذا التحول يدل على التذإن: -صلى اهللا عليه وسلم– في النبي ومن سفه هؤالء اليهود أنهم قالوا
  . فهو متحير، تارة يتبع هذه الجهة، وتارة يتبع هذه الجهة نبيوهذا ال يكون من

    فهو متبع ألمره مطيع لربه -عز وجل-دائر مع أمر اهللا  -عليه الصالة والسالم–ه  أنوالجواب عن ذلك

  . كما يزعمونهذاهذا وتارة  تارة  بحيث يتبع من عند نفسه يتصرففهو ال -تبارك وتعالى-

 إلى قبلتنا وترك قبلة اليهود وهذا مؤذن  محمدتحول: استبشروا خيراً، وقالوا ومن سفه المشركين أنهم
سيقُوُل السفَهاء ِمن النَّاِس ما { :-تبارك وتعالى- بقوله  جميعاًرد اهللا عليهموهكذا برجوعه إلى ديننا وملتنا، 

) ١٤٢([} لْمشِْرقُ والْمغِْرب يهِدي من يشَاء ِإلَى ِصراٍط مستَِقيٍموالَّهم عن ِقبلَِتِهم الَِّتي كَانُواْ علَيها قُل لِّلِّه ا

، واهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد ]سورة البقرة
  ..هللا رب العالمين



  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )٦١(المصباح المنير تفسير ابن كثير 

   خالد السبت:الشيخ

  

  .بسم اهللا الرحمن الرحيم

  . وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين

  :- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 

صلى اهللا عليه - كان رسول اهللا:  قال-رضي اهللا عنه-روى محمد بن إسحاق عن البراء "
قَد نَرى { :اهللا فأنزل اهللا، أمر ينتظر ويكثر النظر إلى السماء ، يصلي نحو بيت المقدس-وسلم

 )١٤٤([ }تَقَلُّب وجِهك ِفي السماء فَلَنُولِّينَّك ِقبلَةً تَرضاها فَولِّ وجهك شَطْر الْمسِجِد الْحراِم

 إلى نصرف أن قبل منا مات من علم علمنا لو وددنا: المسلمين من رجل فقال ] البقرةسورة

) ١٤٣([ }وما كَان اللّه ِليِضيع ِإيمانَكُم{: اهللا فأنزل المقدس؟ بيت نحو بصالتنا وكيف القبلة،

]سورة البقرة
)١(."  

  .بسم اهللا الرحمن الرحيم

  : أما بعدهللا،، والصالة والسالم على رسول االحمد هللا

ِفي {: -تبارك وتعالى-فسر به قوله فهذه الرواية هي من أحسن ما ي ِهكجو ى تَقَلُّبنَر قَد
النظر إلى  كان يكثر -صلى اهللا عليه وسلم-بمعنى أن النبي  ]سورة البقرة) ١٤٤([ }السماء

ل الكعبة بدالً من بيت  له أن يستقب-عز وجل-يتطلع إلى توجيه اهللا و السماء ينتظر أمر اهللا
  . إلى آخره"...قال رجل من المسلمين": وكذا قوله في هذه الروايةالمقدس، 

ممن كان يصلي إلى بيت المقدس، يعني أن يعرف حال من مات فهذا الرجل الذي يود لو علم 
 أن اليهود -كما سبق- وذلك ؟حالهم من جهة قبول الصالة، هل كانت صالتهم مقبولة أم ال

يعني - اآلن على حقإن كنتم : افقين أثاروا بعض الشبهات في هذا الموضوع، فقالوا لهموالمن
                                     

 )١٦٣١ص/٤ج(] سورة البقـرة ) ٣١([} وعلَّم آدم اَألسماء كُلَّها   { اهللا قول باب التفسير كتابء في   عن البرا البخاري   أخرجه   -١

 وكـان يعجبـه أن      ، أو سبعة عشر شهراً     صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً       -صلى اهللا عليه وسلم   -أن رسول اهللا    : بلفظ
ر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل             العصصالة   -أو صالها - وأنه صلى    ،تكون قبلته قبل البيت   

 وكـان  ، قبل مكة فداروا كما هم قبل البيـت -صلى اهللا عليه وسلم - أشهد باهللا لقد صليت مع النبي        : وهم راكعون قال   ،المسجد
ا كَان اللّه ِليِضيع ِإيمانَكُم ِإن اللّه وم { : فأنزل اهللا ،الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا لم ندر ما نقول فيهم               

ِبالنَّاِس لَرءِحيمسورة البقرة) ١٤٣([} وفٌ ر.[  



 فإن هذا يعني أنكم كنتم على باطل، بمعنى أن صالتكم غير صحيحة، -بعد التحويل إلى الكعبة
وعملكم مردود، وإن كنتم على حق فأنتم اآلن على باطل، فالحاصل أن ذلك أقلقهم فتساءلوا عن 

 مات من علم علمنا لو وددنا: المسلمين من رجل قالك الذين ماتوا قبل تحويل القبلة، حال أولئ

وكيف ، أيضاً فهم تساءلوا عن حال إخوانهم، وعن حالهم هم ،القبلة إلى نصرف أن قبل منا
 ولذلك ]رةسورة البق) ١٤٣([ }وما كَان اللّه ِليِضيع ِإيمانَكُم{: ؟ فأنزل اهللابصالتنا نحو بيت المقدس

: يقولف -رحمه اهللا-ومنهم كبير المفسرين ابن جرير الطبري -  سؤاالً بعض المفسرينيطرح

 ؟}وما كَان اللّه ِليِضيع ِإيمانَكُم{: أن هؤالء سألوا عن إخوانهم فخاطبهم اهللا بقولهما العلة في 
هذا السؤال أيضاً يعود إليهم؛  وإنهم سألوا عن إخوانهم: فيقول ثم يجيب عنه ]سورة البقرة) ١٤٣([

  .ألنهم كانوا يصلون معهم في السابق

نهم إ :جاء في هذه الروايةكما  فيقالممكن أن يجاب عن هذا بأوضح من هذا الجواب، : أقولو
فابن جرير أورد  فكان ذلك سبباً لنزول اآلية، ،وعن أنفسهم أيضاً صراحةسألوا عن إخوانهم 

  .، واهللا أعلمما قلناه وهذه رواية صريحة في،-رحمه اهللا- باجتهاده وأجاب عنه سؤاالً

   سألوا عن إخوانهم؟:يا شيخ الرواية: طالب

 ما بال الذين :وه عن صالة إخوانهمالسؤال الذي أوردعن صالة إخوانهم وعن صالتهم، فسألوا 
هذه في وإن هذا يرجع إليهم بالضرورة باعتبار أنهم كانوا يصلون معهم أيضاً، :  فقال؟ماتوا

  . السؤال عن صالتهم هم؟ وكيف بصالتنا نحو بيت المقدس: التي قرأناها اآلنالرواية

: اهللا فأنزل عليها؟ كانوا التي قبلتهم عن والهم ما: الكتاب أهل وهم الناس من السفهاء وقال"

  ".اآلية آخر إلى ..}النَّاِس ِمن السفَهاء سيقُوُل{

 كـل   ا كما سبق، وأيضاً يدخل فيه     ألن السياق فيهم   ؛أهل الكتاب هم  وسيقول السفهاء من الناس     
من تعلق بهذه القضية من المنافقين ومن المشركين، وذلـك أن المنـافقين تكلمـوا فـي هـذا                   

نه قد تحول إلى قبلتكم وذلك مؤذن بتحولـه  إ :نفقال المشركو ، وتكلم فيه المشركون  ،الموضوع
ثانية فهذه توطئة إلى رجوعه إلى دينكم وإال فمـا الـذي        إلى دينكم، بمعنى أنه رجع إلى قبلتكم        

  حوله؟

صلى اهللا - اهللا رسول إن: -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن عن طلحة أبي بن علي وقال"
 اليهود، ففرحت المقدس بيت يستقبل أن اهللا أمره المدينة إلى هاجر لما -عليه وسلم

  ".شهراً عشر بضعة -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول فاستقبلها



 أو ،ستة عشر شهراً" : والرواية التي مرت بنا في الصحيح"بضعة عشر شهراً" :هذه الرواية
 -صلى اهللا عليه وسلم- على الشك، أو يكون ذلك باعتبار آخر وهو أن النبي "سبعة عشر شهراً

شهر رجب، ول إلى الكعبة في السنة الثانية من الهجرة في منتصف  وح،كانت هجرته في ربيع
ل كانت سبعة عشر  شهر الهجرة مع شهر التحويسبت المدة وحسب فإذا ح،هذا هو المشهور
:  وهذا في نصف الشهر ال سيما إذا قلناا بهذا باعتبار أن هذا بعض الشهر هذشهراً، وإذا جبر

مع هذا جفإذا ول، والتحويل في منتصف شهر رجب، األنه هاجر في الثاني عشر من ربيع إ
  . بهذا االعتبارجبراً للكسر كان ذلك ستة عشر شهراً د الزائى هذا وألغيإل

، وأما ما  أنه ستة عشر شهراً:ولهذا جاء في بعض الروايات كما ذكرت في السابق مجزوماً به
  .ورد من أنه ثمانية عشر شهراً فهذا ضعيف، واهللا أعلم

 .. وجاء في بعضها شهران،راًثنا عشر شهأنه ا: جاء في بعض الرواياتحيث  وورد دون ذلك

  .ة عشر شهراًَعإلى غير ذلك مما ورد، لكن المشهور على كل حال بض

 اهللا يدعو فكان ،-عليه السالم- إبراهيم قبلة يحب -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول وكان"

: أي ]ة البقرةسور) ١٤٤([ }فَولُّواْ وجِوهكُم شَطْره{: -عز وجل- اهللا فأنزل السماء، إلى وينظر

قُل {: اهللا فأنزل عليها؟ كانوا التي قبلتهم عن والهم ما: وقالوا اليهود ذلك من فارتاب ،نحوه
  ".]سورة البقرة) ١٤٢([ }لِّلِّه الْمشِْرقُ والْمغِْرب يهِدي من يشَاء ِإلَى ِصراٍط مستَِقيٍم

سيقُوُل السفَهاء ِمن النَّاِس ما { ،هم اليهود بأن الذين قالوا ذلك هذه الرواية اآلن فيها التصريح
لَِتِهمن ِقبع مالَّهفي ذلك، ويدخل وال شك أن اليهود هم أولى من يدخل  ]سورة البقرة) ١٤٢([ }و

  .تكلم في هذه القضيةكل من  "السفهاء من الناس"عموم في 

صلى اهللا عليه - اهللا رسول كان قد أنه األمر وحاصل كثيرة، أحاديث الباب هذا في جاء وقد"
 بين فتكون الركنين، بين يصلي بمكة فكان المقدس، بيت من الصخرة باستقبال مرُأ -وسلم

 بينهما، الجمع تعذر المدينة إلى هاجر فلما المقدس، بيت صخرة مستقبل وهو الكعبة يديه

  ".والجمهور -مارضي اهللا عنه- عباس ابن قاله المقدس، بيت إلى بالتوجه اهللا فأمره

 وبين ما ورد من توجه إلى بيت المقدس بعد ما هاجربهذا يمكن الجمع بين ما ورد من كونه 
 ،-مارضي اهللا عنه-أنه كان يستقبل بيت المقدس وهو في مكة، وهذا ثابت عن ابن عباس 

 ن النبيإ:  قالوا-وقال به جماعة مثل الحافظ ابن عبد البر ،وجاء فيه بعض الروايات عن غيره

 كان بمكة يستقبل بيت المقدس، وصفة ذلك أنه كان يجعل الكعبة بينه -صلى اهللا عليه وسلم-
 ة فإنه في هذه الحال، ومن ثم كان يقف بين الركنين اليمانيينوبين بيت المقدس، ومعنى ذلك أنه



  صار-وهي تقع في شمال مكة-ال يتبين أنه كان يستقبل بيت المقدس، فلما هاجر إلى المدينة 

ما   أنه بعد:ل بيت المقدس إال أن يستدبر مكة، ولهذا جاء في بعض الرواياتال يمكنه أن يستقب
 إنه حول كما :ما كان يستقبل الكعبة، فالذين قالوا هاجر إلى المدينة حول إلى بيت المقدس بعد

لة سخت القبتكون قد نُقولهم  على ،-صلى اهللا عليه وسلم- بعد هجرته الرواياتجاء في بعض 
 وهذا التحويل أيضاً بالسنة، فيكون ،من استقبال الكعبة التي كانت ثابتة بالسنة إلى بيت المقدس

 فكان ذلك من قبيل نسخ السنة بالقرآن، ،ول بالقرآن إلى الكعبةبالسنة، ثم حمن قبيل نسخ السنة 
  .فهذا مثال من أوضح األمثلة على نسخ السنة بالقرآن

 ويصلي إلى بيت المقدس، وأنه لم يكن هناك نسخ ،بين يديهجعل الكعبة نه كان يإ: وأما إذا قلنا
  . واهللا تعالى أعلم،، ولعل هذا أقربللكعبة إلى بيت المقدس، فإن النسخ يكون قد وقع مرة واحدة

 كان يستقبل الكعبة حينما كان بمكة، ثم لما -صلى اهللا عليه وسلم- ن النبي إ :وأما قول من قال
هود، ويطمع في ة استقبل بيت المقدس باجتهاده واختياره، وكان يحب موافقة اليالمدينإلى هاجر 

 ،هذه قضية ال تكون بمحض االجتهاد واالختيارألن  دخولهم في اإلسالم فهذا في غاية البعد؛
 )٤([ }ِإن هو ِإلَّا وحي يوحى* وما ينِطقُ عِن الْهوى{:  يقول-عز وجل- واهللا ،إنما هو تشريع

 إلى الكعبة؛ ألن اهللا -صلى اهللا عليه وسلم-لو كانت المسألة باالختيار لتوجه النبي ف ]سورة النجم
 فكان ]سورة البقرة) ١٤٤([ }قَد نَرى تَقَلُّب وجِهك ِفي السماء فَلَنُولِّينَّك ِقبلَةً تَرضاها{ وصف حاله

 ال سيما وأن المشركين كانوا يحتجون ،- وسلمصلى اهللا عليه-يحب أن يستقبل قبلة إبراهيم 

انوا  أضف إلى ذلك أن اليهود ك! وال تستقبل قبلته؟تزعم أنك على ملة إبراهيم: قولونعليه وي
أنها  ويعلمون  كانت إلى الكعبة،-عليهم الصالة والسالم- لألنبياء يعلمون أن القبلة التي كانت

  .ستحول

 أن الخبر وصل قوماً من -رضي اهللا عنه-ازب وفي صحيح البخاري عن البراء بن ع"
  .)٢( فتوجهوا نحو الكعبة،األنصار وهم في صالة العصر نحو بيت المقدس

 صالة في بقباء الناس امبين: "قال أنه -مارضي اهللا عنه- عمر بنا عنوفي الصحيحين أيضاً 

 ،قرآن الليلة عليه أنزل قد -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول إن :فقال آٍت جاءهم إذ الصبح
  ".)٣(الكعبة إلى فاستداروا ماالش إلى وجوههم وكانت ،فاستقبلوها الكعبة يستقبل أن مرُأ وقد

                                     
2
   ).١(سبق تخريجه في حاشية رقم  - 

وفي ] ٣٩٥ -١٥٧ صفحة-١جزء[ القبلة غير إلى فصلى سها من على اإلعادة يرى ال ومن القبلة في جاء ما باب القبلة أبوابفي البخاري  أخرجه -٣
 في مسلمو] ٦٨٢٤-٢٦٤٨صفحة  -٦جزء[ واألحكام والفرائض والصوم والصالة األذان في الصدوق الواحد خبر إجازة في جاء ما باب التمني كتاب
 ].١٣ -٣٧٥ صفحة-١جزء[ الكعبة إلى القدس من القبلة تحويل باب الصالة ومواضع المساجد كتاب



إن التحول الذي حصل في صالة الفجر كان ألهل قباء، : على كل حال بعض أهل العلم يقول
 -ليه وسلمصلى اهللا ع-وأن التحول الذي كان في صالة العصر كان في بني سلمة، وأن النبي 

صلى صالة الظهر في مسجده حيث حل إلى بيت المقدس، هكذا جمع بعض أهل العلم بين هذه و
في في الفتح ما ورد  ومن ذلك ،انهظالروايات، وعلى كل حال من شاء فليراجع ذلك في م

  . اإليمان، في أول الصحيح:في كتابالمجلد األول 

  ".وإبالغه نزوله تقدم وإن به، العلم بعد إال حكمه يلزم ال الناسخ أن على دليل هذا وفي"

 وتذكر أيضاً في موضع آخر في غير باب الناسخ والمنسوخ ،ي األصولفهذه مسألة معروفة 
هناك ف ،شروط التكليفو  عند الكالم على التكليفتذكر في أول األصولفي أصول الفقه، 

كليف المعين، فشروط شروط عامة في كل تكليف، وهناك شروط خاصة تضاف إليها في الت
: القدرة وبلوغ الخطاب، وبعضهم يقول: هناك شرطان أساسيان في كل عبادةالوجوب مثالً 

 مثل ،، وهناك شروط خاصة في كل عبادةخطاب فإنه غير مكلفبلغه الي لملخطاب، إذا وفهم ا
 أن : زوال الشمس، وشرط وجوب صالة العصر:وجوب صالة الصبحشرط : ما تقول مثالً

 رؤية هالل :كل عبادة بحسبها، شرط وجوب رمضان ظل كل شيء مثله، وهكذا في يصير

  .رمضان، هذا في العبادة الخاصة

 ضوهم في أثناء الصالة، قد صلوا بع :، أوالمقصود أن هؤالء الذين بلغهم التحويل بعد ذلك
بق، ولم يلزموا يلزموا بإعادة الفرض الساولت قبل ذلك، فلم الصالة إلى بيت المقدس، والقبلة ح

هم على هذه الصالة التي استقبلوا  كانوا فيه حينما بلغهم، فصح بناؤالذيأيضاً بإعادة الفرض 
فيها القبلة المنسوخة، وبالتالي فإن التكليف ال يلزم إال ببلوغ الخطاب، ولذلك مما يدخل في هذه 

لخطاب لم يبلغ هذا المكلف المسألة مسألة معروفة أيضاً عند أهل العلم وهي فيما إذا كان هذا ا
  :ال؟ وهذا له أمثلة  أمالمعين فهل يؤمر باإلعادة

 كانت تستحاض وتدع الصالة والصوم، وفي -وهي حمنة– المرأة التي كانت تصليفمثالً 
 : ما قال لها-صلى اهللا عليه وسلم- تدع الصالة والصوم سبع سنين، فالنبي :بعض الروايات

، أو  ال تصلين وال تصومين قضاء سبع سنين حيث كنِتب عليِكويج ، هذه استحاضة؟أين أنِت
  . قضاء سبع رمضانات، علمها ولم يأمرها بالقضاء يجب عليِك:على األقل ما قال لها

                                                                                                                        

   



  ألنه كان في الوقت،)٤())ارجع فصل فإنك لم تصل((: وكذلك حديث المسيء صالته، قال له

  .عليك أن تعيد جميع الصلوات:  قال له الطريقة، فمالكن الرجل طول عمره وهو يصلي بهذه

 َلكْثُاو: الحمد هللا، ثم قال:  لما عطس وقال-رضي اهللا عنه-السلمي وكذلك حديث معاوية 
 ، أنت اآلن صالتك باطلة:-صلى اهللا عليه وسلم-، وجلس يتلفت، ما قال له النبي ياهمُأ

 في مثل -واهللا أعلم-تالي فإن األقرب  وإنما علمه، وبال السابقة كلها باطلة؛ ألنك تتكلموصلواتك
  .ن كل من لم يبلغه التكليف فهو معفو عنه، وال يطالب بقضاء وال إعادةإ :هذا أن يقال

  ".أعلم واهللا والعشاء، والمغرب العصر بإعادة يؤمروا لم ألنهم"

ن كان كثير  وإ-رحمه اهللا-وهذا الكالم الذي ذكرته آنفاً هو الذي يختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية 
والمرأة التي كانت ضان، وبإعادة الصوم الذي صامه، من الفقهاء يطالبون اإلنسان بإعادة رم

  . إلى آخره.. أن تقضي هذا اليومعليِك: تظن أنها ال يجب عليها في حال االستحاضة فيقولون

 يغوز ارتياب اليهود من والكفرة والريب النفاق أهل من الناس لبعض حصل هذا وقع ولما"

 سورة) ١٤٢([ }ما والَّهم عن ِقبلَِتِهم الَِّتي كَانُواْ علَيها{: وقالوا وشك، وتخبيط الهدى عن

 في جوابهم اهللا فأنزل كذا؟ يستقبلون وتارة كذا، يستقبلون تارة لهؤالء ما:  قالواأي ]البقرة

 هللا، كله واألمر والتصرف الحكم: أي ]ةسورة البقر) ١٤٢([ }قُل لِّلِّه الْمشِْرقُ والْمغِْرب{: قوله

لَّيس الِْبر َأن تُولُّواْ وجوهكُم ِقبَل الْمشِْرِق والْمغِْرِب ولَِكن الِْبر من {و اهللا، وجه فثم تولوافأينما 
  ".ناتوجه وجهنا فحيثما اهللا، أوامر امتثال في كله الشأن: أي ]سورة البقرة) ١٧٧([ }آمن ِباللِّه

أن عادة العرب فالتعبير بالمشرق والمغرب أما  و،- عز وجل-يعني أن الجهات جميعاً ملك هللا 
 }لِّلِّه الْمشِْرقُ والْمغِْرب{ فادة الشمول والعموم واالستيعابتعبر عن الشيء بذكر طرفيه؛ إل

طيب : ويقول يأتي غبي  والمغرب،وليس فقط المشرقيعني جميع الجهات،  ]سورة البقرة) ١٤٢([
إذا ذكر المشرق والمغرب في كالم العرب فيقصدون بذلك جميع : والشمال والجنوب؟ نقول له

موم، وهذا كثير، وله أمثلة طرفي الشيء وتريد االستيعاب والشمول والع تذكر فالعربالجهات، 
  .كثيرة
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 ، )٧٦٠ -٢٧٤ص/١ج( والطمأنينـة  فيـه  واالعتدال الركوع إتمام حد بابوفي   ،)٧٢٤ -٢٦٣ص/١ج (يخافت وما فيها يجهر

 ناسياً حنث إذا باب والنذور األيمان كتابوفي   ،)٥٨٩٧ -٢٣٠٧ص/٥ج( السالم عليك :فقال رد من باب االستئذان كتابوفي  

  ).٩١١ -١٠ص/٢ج( ركعة كل في الفاتحة قراءة وجوب باب الصالة في مسلمو )٦٢٩٠ -٢٤٥٥ص/٦ج( األيمان في



 ولو أمره، الامتث في فالطاعة ،توجهنا وجهنا فحيثما اهللا، أوامر امتثال في كله الشأنأي "

  ".وخدامه تصرفه وفي عبيده فنحن متعددة، جهات إلى مرات يوم كل في وجهنا

يعني أن هذا الجهة ال مزية لها على هذه الجهة من حيث األصل، أصل الجهات، وإنما الشأن 
، وإن كان االستقبال للكعبة ال شك أنه أشرف من استقبال -عز وجل-هو في امتثال أمر اهللا 

، والشيء يقال فيه على سبيل الرد ما ال يقال فيه على سبيل االبتداء أحياناً، وهذا بيت المقدس
     في كتابه الرسالة في الكالم على قوله -رحمه اهللا-هو الجواب الذي ذكره اإلمام الشافعي 

ه ِإالَّ َأن يكُون ميتَةً َأو قُل الَّ َأِجد ِفي ما ُأوِحي ِإلَي محرما علَى طَاِعٍم يطْعم{ :-تبارك وتعالى-
سِرج ِخنِزيٍر فَِإنَّه ملَح ا َأوفُوحسا ممة مع أن  فذكر هذه األشياء الثالث]سورة األنعام) ١٤٥([ }د

 وهي النفي واالستثناء التي وى صيغة من صيغ الحصرذكرها بأقالمحرمات أكثر من هذا، و
  .جاءت بها كلمة التوحيد

 هذا على سبيل الرد على دعاواهم الكاذبة حيث حرموا أشياء : يقول- رحمه اهللا- الشافعيف
وقَالُواْ هِذِه َأنْعام وحرثٌ ِحجر الَّ يطْعمها ِإالَّ من نّشَاء { : كما في سورة األنعاموأحلوا أشياء

 سورة) ١٣٨([ }رون اسم اللِّه علَيها افِْتراء علَيِهِبزعِمِهم وَأنْعام حرمتْ ظُهورها وَأنْعام الَّ يذْكُ

  .]األنعام

 وأمته -عليه وسالمه اهللا صلوات- محمد ورسوله بعبده له تعالى وهو توجهنا، وجهنا حيثما"

 إلى توجههم وجعل ،-عليه السالم- الرحمن خليل إبراهيم قبلة إلى هداهم إذ عظيمة؛ عناية

 بناء هي إذ األرض، في اهللا بيوت أشرف له، شريك ال وحده تعالى سمها على المبنية الكعبة

قُل لِّلِّه الْمشِْرقُ والْمغِْرب يهِدي من يشَاء ِإلَى {: قال ولهذا ،-عليه السالم- الخليل إبراهيم
  ".]سورة البقرة) ١٤٢([ }ِصراٍط مستَِقيٍم

سورة  )١٤٢([ }مغِْرب يهِدي من يشَاء ِإلَى ِصراٍط مستَِقيٍملِّلِّه الْمشِْرقُ والْ{ وجه االرتباط واضح

 يهديه إلى اإلسالم، ويهديه أيضاً إلى القبلة التي هي أشرف ، يهديه إلى صراط مستقيم]البقرة
  .-صلى اهللا عليه وسلم- إبراهيم ة وهداكم إلى قبل، كما هداكم إلى هذا الدين،وأعظم

حيث  ]سورة البقرة) ١٥٢([ }فَاذْكُروِني َأذْكُركُم{: -تبارك وتعالى- ولهذا سيأتي في قول اهللا
 فكما  عن هذه القبلة اليهود والنصارى، بعد ما ضل، ووفقتكم هذا التوفيق،هديتكم هذه الهداية

 كم كذلك أيضاً وفقخياراً عدوالً: أي ]سورة البقرة) ١٤٣([ }ُأمةً وسطًا{ -عز وجل-جعلكم اهللا 

، كل ذلك من إفضاله -صلى اهللا عليه وسلم- وهي قبلة إبراهيم ،دل قبلة، وأوسط قبلةإلى أع
  .يته وتوفيقه لهااعلى هذه األمة وهد



صلى اهللا - اهللا رسول قال: قالت -ارضي اهللا تعالى عنه- عائشة عن أحمد اإلمام روى وقد"
 يوم على يحسدوننا اكم شيء على يحسدوننا ال إنهم((: -الكتاب أهل في يعني- -عليه وسلم

 وعلى عنها، وضلوا لها اهللا هدانا التي القبلة وعلى عنها، وضلوا لها اهللا هدانا التي الجمعة

  .)٥("))آمين: اإلمام خلف قولنا

يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هدانا إلى يوم الجمعة، وإلى القبلة، وهدانا إلى اإلسالم قبل ف
  .ذلك
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  .)١٢٤ص/١ج(الترغيب والترهيب 



 ١

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )٦٢(المصباح المنير تفسير ابن كثير 

   السبت بن عثمان خالد/الشيخ

  

  . وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين

  :- تعالىاهللارحمه –قال المفسر 

) ١٤٣([ }تَكُونُواْ شُهداء علَى النَّاِس ويكُون الرسوُل علَيكُم شَِهيداوكَذَِلك جعلْنَاكُم ُأمةً وسطًا لِّ{: تعالى وقوله"

 ؛األمم خيار لنجعلكم لكم واخترناها ،-عليه السالم- إبراهيم قبلة إلى حولناكم إنما: تعالى يقول ]سورة البقرة
  ."بالفضل لكم معترفون الجميع ألن األمم؛ على شهداء القيامة يوم لتكونوا

  : والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد،الحمد هللابسم اهللا الرحمن الرحيم، 

وكَذَِلك جعلْنَاكُم ُأمةً وسطًا لِّتَكُونُواْ شُهداء علَى النَّاِس ويكُون الرسوُل علَيكُم {: -تبارك وتعالى-فقوله 
 غاير فيها تقديماً وتأخيراً عند ذكر -عز وجل-آلية أن اهللا في هذه ايالحظ  ]سورة البقرة) ١٤٣([ }شَِهيدا

لِّتَكُونُواْ شُهداء علَى النَّاِس ويكُون الرسوُل {:فقال  عليهم،-صلى اهللا عليه وسلم-شهادتهم وشهادة رسول اهللا 
وم أن تقديم المعمول على  ويكون الرسول شهيداً عليكم، ومعل:ليق ولم ]سورة البقرة) ١٤٣([ }علَيكُم شَِهيدا

 }لِّتَكُونُواْ شُهداء{إنه في األول : -واهللا تعالى أعلم-لمعنى قصده المتكلم، فيمكن أن يقال ال يكون إال عامله 

سورة ) ١٤٣([ }ويكُون الرسوُل علَيكُم شَِهيدا{: إلثبات شهادتهم على األمم، وفي الثاني ]سورة البقرة) ١٤٣([

 )عليكم(والمجرور قدم الجار ف ،-صلى اهللا عليه وسلم-من أجل إثبات اختصاصهم بشهادة رسول اهللا  ]البقرة

) ٥([ }ِإياك نَعبد وِإياك نَستَِعين{ :تقديم المعمول على عامله يدل على الحصر أحياناً، مثلو )شهيداً( :على قوله

ويكُون {وهنا  ،يعني ال تتوكلوا على غيره ]سورة المائدة) ٢٣([ }اْوعلَى اللِّه فَتَوكَّلُو{: ومثل] سورة الفاتحة
كُملَيوُل عسصلى اهللا عليه وسلم- أنهم يختصون بشهادة رسول اهللا :يعني ]سورة البقرة) ١٤٣([ }الر-.  

 القيامة يوم لتكونوا ؛األمم خيار لنجعلكم لكم واخترناها -عليه السالم- إبراهيم قبلة إلى حولناكم إنما"

 قريش: يقال كما واألجود، الخيار: هاهنا والوسط، بالفضل لكم معترفون الجميع ألن األمم؛ على شهداء

  . "خيرها: أي ،وداراً نسباً العرب أوسط

ا  هذ، عدوالً خياراً:وكذلك الجعل جعلناكم أمة وسطاً يعني ]سورة البقرة) ١٤٣([ }وكَذَِلك جعلْنَاكُم ُأمةً وسطًا{
 اختار لهم القبلة وهي أعدل -عز وجل-الذي عليه عامة أهل العلم، فكما أن اهللا وهو سرت به، أشهر ما فُ
 وهو أعدل األديان، كذلك أيضاً جعلهم أمة وسطاً في كل شيء، ، وكذلك أيضاً اختار لهم اإلسالمالجهات

  .جعلهم أمة خياراً عدوالً يصلحون للشهادة على الخلق

 وثبت عنه، حيث بين فيه -صلى اهللا عليه وسلم-فسر به هذا هو ما ورد عن رسول اهللا ولعل أحسن ما ي
 عليهم، وجاء ذلك -صلى اهللا عليه وسلم- ومعنى شهادة هذه األمة على األمم، وشهادة الرسول ،معنى الوسط

شهادتهم على ل األخرى في معنى فلسنا بحاجة إلى ذكر األقوا، ومن ثم -صلى اهللا عليه وسلم-صريحاً عنه 
  . بيان معنى الوسط من غير ما ذكرت أو في، عليهم-صلى اهللا عليه وسلم-األمم، وشهادة الرسول 



 ٢

، ما اآلية بمعنى يدخل في عموم وسطية هذه األمةهذه  يفسر الوسط هنا في -رحمه اهللا-ابن جرير الطبري و
في  فاألمة وسطريط، بين الغلو والجفاء، وسط بين اإلفراط والتف: يقولوإنما  يفسره بمعنى العدول والخيار

مثالً في الطهارة اليهود إذا وقعت النجاسة على الثوب ف ، والنصارى عندهم تفريط، فاليهود عندهم غلوهذا
  .ال يتنزهون من النجاساتعلى العكس قطعوه، والنصارى 

-والنصارى يلعقون دم الحيض ،  وال يؤاكلونهااليهود إذا حاضت المرأة اجتنبوها واعتزلوها فال يجالسونها

 ا، بل ومعاشرتها فيما دون الجماع، وأما هذه األمة فقد أباح اهللا لها األكل مع الحائض ومخالتطه-أعزكم اهللا

  .ن األمورفي المطعومات وغيرها ممخالفة لليهود، وقل مثل ذلك 

 ألن ما قاله رسول اهللا ؛فسيرفالحاصل أن هذا ال شك أنه من وسطية هذه األمة، ولكنه ال يوقف عليه في الت

- أعلم بكالم اهللا -صلى اهللا عليه وسلم- ورسول اهللا ، ال شك أنه عين المعنى المراد-صلى اهللا عليه وسلم-

خيار، فالوسط من كل شيء هو الوسط هم العدول، والعدول هم ال:  من غيره، وبناء على هذا يقال-عز وجل
 يرى أن الخيار والعدول بمعنى واحد، يرى أن هذا -رحمه اهللا-جرير  وأقومه، ولهذا فإن ابن أفضله وأعدله

 وال يكون إال به، قال ها هو أعدلها، فهذا راجع إلى هذا وخيرألن أعدل األمور هو خيرهابمعنى هذا، وذلك 
) ١٠٤([ }َأمثَلُهم طَِريقَةً{و  أعدلهمقال: أي ]سورة القلم) ٢٨([ }قَاَل َأوسطُهم َألَم َأقُل لَّكُم لَولَا تُسبحون{: تعالى

  .خيرهم طريقةو  أعدلهم: يعني]سورة طـه

 معنى ذلك حال كون هؤالء هم األعدلاألنبياء وسط في قومهم، بمعنى هم أفضل وأعدل قومهم، فعلى كل 
 في  وقد جاء ذلك، وخير الناس،أنهم ليسوا في جانب اإلفراط وال في جانب التفريط، فهم أزكى الناس

 وكذلك في قول النبي ]سورة آل عمران) ١١٠([ }كُنتُم خَير ُأمٍة ُأخِْرجتْ ِللنَّاِس{ نصوص كثير في الكتاب والسنة
ثُم َأورثْنَا الِْكتَاب الَِّذين {: ما في قوله إلى آخره، وك..)١())إن اهللا اصطفى كنانة((: -صلى اهللا عليه وسلم-

في هذا المعنى،  الظالم والمقتصد والسابق، فهذا كله :بفئاتهم الثالث ]سورة فاطر) ٣٢([ }ِدنَااصطَفَينَا ِمن ِعبا
  .واهللا تعالى أعلم

  .ويكفي هذا القدر في بيانه، فإن الحديث واضح وصريح في بيان معنى هذه اآلية

 التي الوسطى صالةال ومنه ،نسباً أشرفهم: أي قومه، في وسطاً -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول وكان"

 خصها وسطاً األمة هذه اهللا جعل ولما ،وغيرها الصحاح في ثبت كما العصر، وهي الصلوات أفضل هي

هو اجتَباكُم وما جعَل علَيكُم ِفي الديِن {: تعالى قال كما المذاهب، وأوضح ،المناهج ومقوأ ،الشرائع بأكمل
ِإب لَّةَ َأِبيكُمٍج مرح تَكُونُوا ِمنو كُملَيا عوُل شَِهيدسالر كُونذَا ِليِفي هُل وِمن قَب ِلمينسالْم اكُممس وه اِهيمر

  .]سورة الحـج) ٧٨([ }شُهداء علَى النَّاِس

: -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول قال: قال -رضي اهللا تعالى عنه- سعيد أبي عن أحمد اإلماموروى 

  .)٢("))بلغت؟ هل: له فيقال القيامة يوم نوح يدعى((

                                     
  ).٦٠٧٧-٥٨ص/٧ج (النبوة قبل عليه الحجر وتسليم -وسلم عليه اهللا صلى- النبي نسب فضل باب الفضائلفي  مسلم  أخرجه- 1

جزء [في المسند   أحمد  و ).٤٢١٧ -١٦٣٢ص/٤ج (]سورة البقرة ) ٣١([} وعلَّم آدم اَألسماء كُلَّها    {:اهللا قول باب التفسير كتابفي  البخاري   أخرجه   - 2
  )١١٣٠١ – ٣٢ ص ٣



 ٣

فهذا إذا صح سنده فال  ما ذكر مع اآلية، :منه: التفسير النبوي أنواعويصرح بتفسير هذه اآلية، هذا الحديث 
 ولم يتعرض لها، ، اآلية-عليه الصالة والسالم- ما لم يذكر فيه النبي :هذا من هذا النوع، ومنهيعدل عنه، و
: حديثأن يفسر بيمكن  ]سورة الفجر) ٢٣([ }وِجيء يومِئٍذ ِبجهنَّم{ :كقولهويربط بين هذا وهذا، فيأتي المفسر 

  . إلى آخره)٣(...))ن ألف زماميؤتى بالنار يوم القيامة لها سبعو((

فأقوى ذلك وأصرحه ما صح مع التصريح باآلية؛ ألن المفسر قد يخطئ حينما يربط بين اآلية وبين الحديث، 
بهذه العبارة المقصود ف ن التفسير النبوي يدخله االجتهاد بأ:-كما سبق في أصول التفسير-ولهذا إذا قيل 

 لآلية، وإنما االجتهاد يكون من قبل المفسر -صلى اهللا عليه وسلم-النوع الثاني الذي لم يتعرض فيه النبي 
عالقة بين اآلية والحديث، لكن إذا اك هن نإذا لم يك قد يخطئ بين آية وبين حديث ويربطحينما يحاول أن 

   . فهذا ال مجال للتوقف فيه اآلية-صلى اهللا عليه وسلم-ذكر النبي 

: -صلى اهللا عليه وسـلم    - اهللا رسول قال: قال -رضي اهللا تعالى عنه   - سعيد أبي عن أحمد اإلماموروى  "

 مـا : فيقولون بلغكم؟ هل: لهم فيقال قومه فيدعى ،نعم: فيقول بلغت؟ هل: له فيقال القيامة يوم نوح يدعى((

وكَـذَِلك  { :قوله فذلك: قال" وأمته محمد: فيقول لك؟ يشهد من: لنوح فيقال أحد، من أتانا وما ،نذير من أتانا
 أشـهد  ثـم  بـالبالغ،  له فتشهدون فتدعون العدل،   :والوسط: قال ]سورة البقرة ) ١٤٣([ }جعلْنَاكُم ُأمةً وسطًا  

  ".ماجه وابن والنسائي والترمذي البخاري واهر و)٤())عليكم

 هذا الحديث، أعني التفاسير التي تخالف هذا لم يبلغه هغير هذا المعنى فيمكن أن يحمل على أنبفسر ن يعني م
ه بأنه الخيار كما سبق فإنه يرجع أنهم وسط بين اإلفراط التي تدور حوله، يعني من فسروليست المعنى 
  .اويل أخرى، فمثل هذه ال يلتفت إليها، لكن هناك أقوالتفريط

صلى اهللا - اهللا رسول قال: قال -رضي اهللا تعالى عنه- الخدري سعيد أبي عن أيضاً أحمد اإلماموروى "
 هذا؟ بلغكم هل: فيقال قومه، فيدعى ذلك من وأكثر الرجالن ومعه القيامة يوم النبي يجيء((: -عليه وسلم

 فيدعى ،وأمته محمد: فيقول لك؟ يشهد من: فيقال ،نعم: فيقول قومك؟ بلغت هل: له فيقال ،ال: فيقولون

صلى - نبينا جاءنا: فيقولون علمكم؟ وما: فيقال ،نعم: فيقولون قومه؟ هذا بلغ هل: لهم فيقال وأمته، محمد
) ١٤٣([ } وسطًاوكَذَِلك جعلْنَاكُم ُأمةً{ :-عز وجل- قوله فذلك ،بلغوا قد الرسل أن فأخبرنا -اهللا عليه وسلم

  .)٥())]سورة البقرة) ١٤٣([ }لِّتَكُونُواْ شُهداء علَى النَّاِس ويكُون الرسوُل علَيكُم شَِهيدا{ عدالً :قال ]سورة البقرة

                                     

  ).٧٣٤٣ -١٤٩ص/٨ج( المعذبين من تأخذ وما قعرها وبعد جهنم نار حر شدة يف باب وأهلها نعيمها وصفة الجنةفي مسلم  أخرجه - 3

 التفسير كتابوفي ]  ٣١٦١ –١٢١٥  -٣جزء[]سورة نوح) ١([} ِإنَّا َأرسلْنَا نُوحا ِإلَى قَوِمِه {:تعالى اهللا قول باب األنبياء كتابفي البخاري  أخرجه - 4

في الـسنن  النسائي ، و)١١٥٧٥- ٥٨ ص -٣جزء[في المسند أحمد ، و ]١٦٣٢ص- ٤جزء[]سورة البقرة ) ٣١([} وعلَّم آدم اَألسماء كُلَّها    {اهللا قول باب
 – ٢٠٧ ص -٥جـزء [ البقـرة  سـورة  باب القرآن تفسير كتابفي  الترمذي  و ]١١٠٠٧ – ٢٩٢ ص   -٦جزء   [البقرة سورةفي كتاب التفسير    الكبرى  
 ).٤٢٨٤-١٤٣٢ ص-٢جزء[ وسلم عليه اهللا صلى محمد أمة صفة باب الزهد كتابفي ابن ماجه و] ٢٩٦١

وصـححه  ) ٤٢٨٤ -١٤٣٢ص/٢ج ( سـلم  و عليـه  اهللا صلى محمد أمة صفة باب الزهد كتاب في   ابن ماجه و )١١٥٧٥ - ٥٨ص/٣ج(مسند   ال - 5
  .)٤٢٥ص /٢ج(صحيح ابن ماجةاأللباني في 



 ٤

 بالبالغ، -عليهم الصالة والسالم- يشهد على شهادتهم، هم يشهدون لألنبياء -صلى اهللا عليه وسلم-فالنبي 
من إال  يصلح لهذه الشهادة العظيمة على األممال  يشهد على شهادتهم، و-ى اهللا عليه وسلمصل-والرسول 

 . عدالًكان

 موتاً يموتون فهم مرض بها وقع وقد فوافقتها المدينة أتيتُ: قال أنه األسود أبي عن أحمد اإلماموروى "

 ،خير صاحبها على فَأثِْني نازةج به فمرت ،-رضي اهللا تعالى عنه- الخطاب بن عمر إلى فجلست ،ذَريعاً
 أمير يا وجبت ما: األسود أبو فقال ،وجبت: عمر فقال شر، عليها فَُأثِْني بأخرى مر ثم ،وجبت وجبت: فقال

 أدخله بخير أربعة له شَِهد مسلم أيما((: -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسوُل قال كما قلت: قال المؤمنين؟

 عن نسأله لم ثم )٦())واثنان((: قال واثنان؟: فقلنا :قال ))وثالثة((: قال وثالثة؟ :نافقل: قال ))الجنة اهللا

  ."والنسائي والترمذي البخاري رواه وكذا "الواحد

ال ينبغي للمسلم أن يركن له، وفرق بين شهادة أهل الفضل والصالح والخير وبين ، فحاديث الرجاءهذا من أ
 لن يعدم من يشهد له من د رأس البدعة والضاللة بل والكفر وإال فإنك تجشهادة األشرار، فرق بين هذا وهذا،

 قد يبكي لمغني مثالً أو الممثل أو المهرجقومه، وممن هو على شاكلته، ومن المعجبين به، وتجد الفاجر ا
  . والخير أن ذلك منوط بأهل الفضل والصالحعليه الماليين من الناس، فالمقصود

هذا في وقت  واطمأنوا إليه، ،ما عرفه أهل اإليمان: وأنه المعروف مثالًتعريف م على كالولذلك ما جاء من ال
استقامة المجتمع، وإال إذا كان المجتمع منحرفاً فال عبرة بنظرهم، ففي بعض المجتمعات اإلسالمية المتمسك 

  وما رأوهمعروف،الالحق واً يكون من قبيل حقاً ومعروفهؤالء  ما رآهبدينه يلمز بأبشع األوصاف، فهل 

  .منكراً يكون من قبيل المنكر؟ ال

أن جنائز أهل السنة حاشدة، : اهمعن "بيننا وبينهم يوم الجنائز":  ألهل البدع-رحمه اهللا-كذلك قول اإلمام أحمد 
هذا الرافضي الهالك الخميني يوم مات مزقوا ف وإال قد يكون رأس الضالل في وقت ظهور السنةهذا لكن 

 قطعوا كفنه ليأخذوه للتبرك ،استطاعوا أن ينزلوه من أجل تهافت البشر عليه بشكل منقطع النظيرالكفن، وما 
  .حتى بدت سوءته، فهذا في المجتمعات المنحرفة

كافرة نصرانية تتكلم بكل وقاحة في قنوات فضائية عن فواحشها وفجورها لما وهي هذه المرأة التي ماتت و
هل السفه من شهادة الفجرة وأمعتبرة؟ فهل هذه شهادة ف !ماتت بكتها أمم، وال زالوا يذكرونها أليس كذلك؟

  . وهكذاالناس ال عبرة بها

ال يجتمع على جنازته ثالثة،  فقد هو إمام لكنه في أرض بدعة وضاللةوقد يكون العالم في محل غربة و
فينزل كل ما ورد من ذلك من النصوص في محله، وهكذا النصوص الواردة عن السلف في كثير من القضايا 

، هذا متى يقال؟ وفي كلممن قال كذا فهو كذا، أو من فعل كذا يهجر، أو من فعل كذا ال ي: حينما يقولون مثالً
، وإنما يختلف ذلك من حين إلى حين، وفي بعض األحيان قد بإطالق في كل وقتال يقال حق من يقال؟ 

                                     

 باب الشهادات كتابوفي  )١٣٠٢ -٤٦٠ص/١ج (الميت على الناس ثناء باب الجنائز كتابوهو في البخاري في  )٢٠٤ - ٣٠ص/١ج( مسند في ال- 6

 فـي  جاء ما باب الجنائز كتاب فيالترمذي  ، وفي سنن    )٢٠٦١ -٦٢٩ص/١ج(الكبرى  لنسائي  وفي سنن ا   )٢٥٠٠ – ٩٣٥ص/٢ج (يجوز؟ كم تعديل

   ).١٠٥٩ – ٣٧٣ص/٣ج( الميت على الحسن الثناء



 ٥

 هذا إذا غلب المنكر واالنحراف والبدعة على ، في تلك الناحيةأهل زمانه من أفضليكون قائل هذه المقالة 
وقت ظهور الضالل، فقد يكون هذا شامة بيضاء في جلد  ففرق بين وقت ظهور السنة أو بين ،ناحية وأرض

يء يوضع في محله، ومن الخطأ أن نتلقف نصاً أو أثراً ورد في مناسبة أو في حال من ثور أسود، فكل ش
 وليس هذا من الفقه في دين اهللا ،هذا غير صحيحف والظروفالعصور وعلى جميع الحاالت ينزل األحوال ثم 

  .-عز وجل-

نَعلَم من يتَِّبع الرسوَل ِممن ينقَِلب علَى عِقبيِه وِإن وما جعلْنَا الِْقبلَةَ الَِّتي كُنتَ علَيها ِإالَّ ِل{: تعالى وقوله"
ى اللّهده لَى الَِّذينةً ِإالَّ عالتوجه -محمد يا- لك شرعنا إنما: تعالى يقول ]سورة البقرة) ١٤٣([ }كَانَتْ لَكَِبير 

  ."المقدس بيت إلى أوالً

 بيت المقدس، وهذا هو المتبادر، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، يعني معنى ذلك القبلة التي كنت عليها هي
ها، يعني ما جعلنا هذه يلإ  عليها يعني التي حولتَ بأن المقصود بذلك الكعبة، القبلة التي كنتَ:خالفاً لمن قال

د بسببها  ارت،الكعبة قبلة بعد بيت المقدس إال لنعلم من يثبت ومن ال يثبت؛ ألنها كانت محنة عظيمة جداً
ر يتكلم بما  صا وأهل اإلشراك، وكٌل، وأرجف فيها أهل النفاق واليهود وتضعضع آخرون،جماعة من الناس

إلى قبلتكم فذلك مؤذن بتحوله إلى دينكم، وأهل النفاق واليهود تحول :  كما سبق، أهل اإلشراك يقولونيحلو له
-إن كان ذلك : تحير، وآخر يقول:  وآخر يقولحن إلى دين أبيه، ورجع إلى دين قومه،: لربما قال قائلهم

 حق فهم على باطل، وإن كان باطالً فقد كانوا على باطل، إلى غير ذلك من المقاالت -استقبال بيت المقدس

 فهم أهل عبوديته الخاصة، تارة  حيث دار،-عز وجل-يدورون مع أمر اهللا لكنهم  و،القبيحة التي قالوها
تبارك -، كل ذلك بناء على علمه وحكمته  وهكذاتوجهون، وتارة إلى هذه الناحيةوجهون إلى هذه الناحية فيي

  .-وتعالى

ِممن ينقَِلب علَى { توجهت حيثما معك ويستقبل ،ويطيعك يتبعك من حال ليظهر الكعبة إلى عنها صرفناك ثم"
  ."الفعلة هذه: أي ]سورة البقرة) ١٤٣([ }ِبيرةًلَكَ كَانَتْ وِإن{ دينه عن مرتداً: أي ]سورة البقرة) ١٤٣([ }عِقبيِه

مثل هذا  ]سورة البقرة) ١٤٣([ }ِإالَّ ِلنَعلَم من يتَِّبع الرسوَل ِممن ينقَِلب علَى عِقبيِه{: يعني اآلن في قوله
لَم اللّه الَِّذين آمنُواْ ويتَِّخذَ وِليع{ ]سورة البقرة) ١٤٣([ }ِإالَّ ِلنَعلَم{  مواضع من القرآناألسلوب الذي ورد في

سورة ) ٣١([ }حتَّى نَعلَم الْمجاِهِدين ِمنكُم والصاِبِرين ونَبلُو َأخْباركُم{ ]سورة آل عمران) ١٤٠([ }ِمنكُم شُهداء

،  وما يكون، ما كان علمه محيط بكل شيء، فهو يعلم-عز وجل- اهللا معلوم أن" ليعلم"و "حتى نعلم"فـ ]محمد
، هل يخفى ]سورة محمد) ٣١([ }حتَّى نَعلَم{:  لو كان كيف يكون، كل ذلك يعلمه، فما المراد بقولهوما لم يكن

  .عليه شيء؟ أبداً

ما كان  أهل السنة يفسرون هذا بأن المقصود العلم الذي يترتب عليه الجزاء، وهو علم المشاهدة، يعني بعد
) ٣١([ }حتَّى نَعلَم الْمجاِهِدين ِمنكُم{ ، فكان وقوعه هو المراد،لم تقع، واهللا يعلم أنه سيقعذلك من الغيوب التي 

 -عز وجل-يعني أن يكون ذلك واقعاً معلوماً هللا  ]سورة البقرة) ١٤٣([ }ِإالَّ ِلنَعلَم من يتَِّبع الرسوَل{ ]سورة محمد

  .بي، يعني علم الوقوع، وهو لم يقع بعد، واهللا يعلم أنه سيقعبعد أن كان في علمه من جهة أنه أمر غي
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 أنهم موعلم الوقوع هذا هو العلم الذي يترتب عليه الجزاء، فإن اهللا ال يحاسب خلقه بناء على ما علم منه
ي،  في المحل الفالن، في الوقت الفالني،سيعملونه قبل أن يعملوه، اهللا يعلم أن فالن سيفعل المعصية الفالنية

  .لكنه لم يكتبها عليه سيئة حتى يعملها، فهذا هو العلم الذي يترتب عليه الجزاء

 الكعبة، إلى المقدس بيت عن التوجه صرف وهو الفعلة هذه: أي ]سورة البقرة) ١٤٣([ }وِإن كَانَتْ لَكَِبيرةً{"

  ."الرسول بتصديق قنواوأي قلوبهم، اهللا هدى الذين على إال النفوس في عظيماً األمر هذا كان وإن: أي

على قول  ]سورة البقرة) ١٤٣([ }وِإن كَانَتْ{ ، مرتداً عن دينه:أي ]سورة البقرة) ١٤٣([ }ِممن ينقَِلب علَى عِقبيِه{
 هذه مخففة من الثقيلة، وهذا ظاهر كالم ابن كثير هنا الذي مشى عليه في التفسير بناء على )إن( البصريين

هذه الفعلة، وهو صرف التوجه عن بيت المقدس إلى : أي ]سورة البقرة) ١٤٣([ }تْ لَكَِبيرةًوِإن كَانَ{هذا، 
هذا ف ،نها لكبيرةوإ:  إال على الذين هدى اهللا، يعني كأنه يقول كان هذا األمر عظيماً في النفوسإن: الكعبة، أي

  .التحويل أمر عظيم جداً، زلزل النفوس

 إال على الذين وما هي إال كبيرة: يرة كأنه يقولذه نافية، وإن كانت لكب ه)إن(وأما على قول غيرهم فإن 
هدى اهللا، ما كانت إال كبيرة وعظيمة إال على الذين هدى اهللا، فيكون ذلك من قبيل النفي واالستثناء، إن كانت 

بهم، وهداهم اهللا  وثبت في قلو، إال على الذين اطمأنت نفوسهم باإليمانعظيمةو هي إال كبيرةلكبيرة إال، فما 
  .كون عكس المعنى األول، ت ووفقهم للثبات،-عز وجل-

 تكون نافية، ما هي إال : هذه للتوكيد، وعلى الثاني)إن( يقرر هذا، فتكون وإنها لكبيرة: المعنى األول يقول
على من  هو يقرر أنها عظيمة إال العام في النهاية كما ترون، لكن المعنى كبيرة إال على الذين هدى اهللا

  .كذالى االحتمال أو ع سواء على هذا ،-عز وجل-هداهم اهللا 

  ."الرسول بتصديق وأيقنوا قلوبهم، اهللا هدى الذين على إال النفوس في عظيماً األمر هذا كان وإن: أي"

على كل حال وإن كانت لكبيرة يعني التحويل، هذا أجود ما قيل في معناه، ما هو الشيء الكبير العظيم؟ هو 
 هذا ال ليست قضية سهلة، فحينما يتحولون فإنو  شعار كما سبقالقبلةحويلهم من بيت المقدس إلى الكعبة، ت

 إال على من هدى اهللا قلوبهم، واطمأنوا، ولذلك أرجف بهم اليهود وأهل النفاق شك أنه ليس باألمر السهل
لمقدس إلى الكعبة هو الكبيرة، هو  أن التحويل من بيت ا-واهللا أعلم-والمشركون، فإذن أحسن ما يفسر به 

 أقاويل أخرى، لكن ال حاجة إليها، هذا أوضحها  فياألمر العظيم على كثير من النفوس، وقد قيل غير ذلك
  .وأعدلها، واهللا تعالى أعلم

 يكلف أن فله يريد، ما ويحكم ،يشاء ما يفعل اهللا وأن فيه، مرية ال الذي الحق فهو به جاء ما كل وأن"

 في الذين بخالف ذلك، جميع في البالغة والحجة التامة الحكمة وله يشاء، ما وينسخ، شاء ماب عباده

 اهللا قال كما وتصديق، إيقان آمنوا للذين يحصل كما شكاً، لهم أحدث أمر حدث كلما فإنه مرض قلوبهم

 وهم ِإيمانًا فَزادتْهم آمنُوا الَِّذين فََأما ِإيمانًا هِذِه زادتْه َأيكُم يقُوُل من فَِمنْهم سورةٌ ُأنزلَتْ ما وِإذَا{: تعالى

ونِشرتَبسا* يَأمو ِفي الَِّذين قُلُوِبِهم ضرم متْهادا فَزسِإلَى ِرج ِسِهموقال ]التوبةسورة ) ١٢٥-١٢٤([ }ِرج 

 ]اإلسراء سورة )٨٢([ }خَسارا ِإال الظَّاِلِمين يِزيد وال ِللْمْؤِمِنين رحمةٌو ِشفَاء هو ما الْقُرآِن ِمن ونُنزُل{ :تعالى

 اهللا أمره حيث وتوجه ذلك، في وإتباعه -صلى اهللا عليه وسلم- الرسول تصديق على ثبت من كان ولهذا
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 لمهاجرينا من األولين السابقين أن إلى بعضهم ذهب وقد ،الصحابة سادات من ريب وال شك غير من

  .القبلتينإلى  صلوا الذين هم واألنصار

 يصلون الناس بينا": قال -مارضي اهللا تعالى عنه- عمر ابن عن اآلية هذه تفسير في البخاريوروى 

 أن أمر وقد قرآن، -صلى اهللا عليه وسلم- النبي على أنزل قد: فقال رجل جاء إذ قباء مسجد في الصبح

  ."الترمذي ومسلم رواه )٧("الكعبة إلى جهوافتو ،فاستقبلوها الكعبة يستقبل

ة صالها كانت  كان أول صال-صلى اهللا عليه وسلم-قباء في صالة الفجر، وأن النبي في هذا كما سبق 
تقع إلى ناحية الشمال  الكعبة، وفي بني سلمة كانت صالة الظهر، وبني سلمة أرضهم العصر في مسجده إلى

، وفيها المسجد المعروف اليوم بمسجد القبلتين، فالتحويل وقع ألهل قباء  قليالً إلى جهة الغربمن المدينة
هذا  في صالة العصر، -صلى اهللا عليه وسلم- ولبني سلمة بصالة الظهر، وفي مسجد النبي ،بصالة الفجر

  .على قول بعض أهل العلم

 كان في ن التحويلأمعروف المشهور والفعلى كل حال لربما يستشكل بعض طالب العلم مسجد القبلتين و
صلى اهللا - وفي مسجد الرسول  في وقت،في وقت، وفي قباءكان التحويل في مسجد بني سلمة : قباء، نقول
  .، واهللا أعلم في وقت-عليه وسلم

- أنس عن مسلم رواه وكذا ،ركوع وهم الكعبة إلى هم كما فاستداروا ركوعاً كانوا أنهم:  الترمذيوعند"

-عز وجل- اهللا ألوامر وانقيادهم رسوله،لو هللا طاعتهم كمال على يدل وهذا، ثلهم ،-رضي اهللا تعالى عنه

  ."أجمعين مرضي اهللا تعالى عنه

، فهؤالء اعتبروا أول الصالة مع أنهم صلوا إلى قبلة بلوغ الخطاب في التكليف وأنه شرطسبق الكالم على 
  .واهللا أعلم منسوخة، فكل من لم يبلغه الخطاب فإنه معذور،

                                     
 تحويل باب المساجدفي مسلم و) ٤٢١٨ -١٦٣٢ص/٤ج (]سورة البقرة) ٣١([} وعلَّم آدم اَألسماء كُلَّها {اهللا قول باب التفسير كتاب فيالبخاري  - 7

   ).١٢٠٦ – ٦٦ص/٢ج( الكعبة إلى القدس من القبلة
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )٦٣(المصباح المنير تفسير ابن كثير 

   السبت بن عثمانخالد الشيخ

  

  . وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين

  :- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 

ما  ،ذلك قبل المقدس بيت إلى صالتكم: أي ]سورة البقرة) ١٤٣([ }وما كَان اللّه ِليِضيع ِإيمانَكُم{:  تعالىوقوله"
  ".اهللا عند ثوابها يضيعكان 

  .بسم اهللا الرحمن الرحيم

  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا

اإليمان في هذه اآلية؟ ما المراد ب ]سورة البقرة) ١٤٣([ }وما كَان اللّه ِليِضيع ِإيمانَكُم{: -تبارك وتعالى-فقوله 
ألن :  بعض أهل العلم قال إيماناً؟سميت الصالة إلى بيت المقدسلماذا ، المقدس بيت إلى صالتكم: أي: قال

ي مركبة من الصالة تشتمل على نية، وهي قضية تتعلق بالقلب، وتشتمل على أقوال، وتشتمل على أفعال، فه
 قال بعضهم، وال يخلو من تكلف، فالعلماء وإن كان عامتهم  قول واعتقاد وعمل، هكذاهذه الثالثة كاإليمان

 لكنهم حينما ، وهو الذي ال ينبغي العدول عنه،آلية بأنه الصالة إلى بيت المقدسيفسرون اإليمان في هذه ا
واهللا - فبعضهم يعلل بهذا التعليل، واألحسن من هذا -اً إيمان تسمية الصالةأي- يتلمسون وجه تسميته بذلك

ن اإليمان قول واعتقاد وعمل، فالصالة إيمان عند أهل السنة، والصوم إيمان، والزكاة إيمان، إ: أن يقال -أعلم
  .وما أشبه ذلك، واألدلة على ذلك كثيرة

ن الركوع والقيام والسجود هذا فعل فهو إيمان من جهة أنه يرجع إلى القسم إ :لماذا لم نقل: وإذا قال قائل
ن األقوال التي تكون في الصالة ترجع إلى إ :ي هو العمل، ولماذا لم نقليمان الذما يتركب منه اإلالثالث م

ليس ذلك هو المراد حينما : يقال القول؟ والنية ترجع إلى األول؟وهوالقسم الثاني مما يتركب منه اإليمان 
ان المقصود به في اإليمالتصديق  وعمل بالجوارح، إذ إن ، وقول باللسان،اعتقاد بالقلبن اإليمان إ: نقول

اإلقرار االنقيادي، بما يجب اإلقرار به، ال قصد التوجه إلى المعبود بالصالة، ليس هذا بمعنى التصديق 
االنقيادي، ال، ولذلك فإن التوكل والمحبة والخوف والرجاء والتعظيم والمراقبة وما إلى ذلك من األعمال 

: تصديق االنقيادي، يزيد على اإلقرار، ولهذا يقالالقلبية هذا داخل في عمل القلب مما يزيد على قدر ال

اإليمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، ما الفرق بين قول القلب وعمل 
هذا ، -عز وجل- سائر األعمال القلبية التي يحبها اهللا والقلب؟ قول القلب هو التصديق، وعمل القلب ه

  .لفرقا

 كالتسبيح والتهليل أن ال إله إال اهللا، وعمل اللسانأشهد :  قول اللسان هو قوله:مل اللسانوقول اللسان وع
  .-تبارك وتعالى-والذكر وما أشبه هذا من األعمال التي يتقرب بها إلى اهللا 
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 يدخل في عمل الجوارح الصالة والصوم وما إلى ذلك مما يتقرب -ما في قول الجوارح- :وعمل الجوارح
 يعني الصالة إلى بيت المقدس؛ ]سورة البقرة) ١٤٣([ }وما كَان اللّه ِليِضيع ِإيمانَكُم{، -عز وجل- به إلى اهللا

ألن الصالة إيمان، والصوم إيمان، والحج إيمان، والزكاة إيمان، وبر الوالدين إيمان، وإماطة األذى عن 
 :أعالهامن  فذكر )١())إليمان بضع وسبعون شعبةا((: -صلى اهللا عليه وسلم-الطريق إيمان، ولهذا قال النبي 

ظيم الجامع لشعب شهادة أن ال إال إله اهللا، وأدناها إماطة األذى عن الطريق، ولهذا تجدون في ذلك الكتاب الع
 حاول فيها أن يستقرئ شعب اإليمان، مما يتعلق ، كالماً على تفاصيل كثيرة جداً-رحمه اهللا-اإليمان للبيهقي 

  .-عز وجل-و القلب أو الجوارح، والعلم عند اهللا باللسان أ

بمعنى أن ما كان منهم من التوجه إلى بيت  ]سورة البقرة) ١٤٣([ }وما كَان اللّه ِليِضيع ِإيمانَكُم{: وبعضهم يقول
هذا فبار،  فهذا إيمان بهذا االعت،-عز وجل-ألمر اهللا  ائد إلى اإلذعان واالنقياد هذا كله ع،المقدس ثم التحول

  .مما يدخل فيه

ثوابكم على اإليمان الذي حصل منكم، : أي ]سورة البقرة) ١٤٣([ }وما كَان اللّه ِليِضيع ِإيمانَكُم{: وبعضهم يقول
 واالطمئنان إليه، ولم ،، حيث حصلت منكم الثقة بذلك-صلى اهللا عليه وسلم-والتصديق بخبر رسول اهللا 
  .سيحصل منكم تردد وال انتكا

إيمانكم أي الصالة إلى بيت :  فيكفي أن نقول، مثل هذا التصديق واالنقيادوعلى كل حال هذا مما يدخل فيه
لك، الثبات داخل في  وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، واهللا تعالى أعلم، وسبب النزول يدل على ذ،المقدس

، إنما أردت أن أوضح توجيهاً لقولهم هذا عنى ال إشكال، ما في إشكال، السلف يعبرون ببعض المهذا اإليمان
باعتبار أن اإليمان على هذه األنواع أو األجزاء ؟عرف كيف يتصل بهذا الموضوع وكيف يرتبط بهبحيث ي 

عز -هو داخل فيه، هذا جزء من المعنى، الثبات على أمر اهللا :  نقول.نه ثباتكمإ: أو األقسام الثالثة، فمن قال
وما كَان اللّه ِليِضيع {نه الثبات، إ : مستلزم لقول من قال مثالً-صالة إلى بيت المقدسال-هذا القول ، و-وجل

انَكُمفإن ذلك ال يكون إال بأنهم ثبتوا وانقادوا واستقبلوا ،أي صالتكم إلى بيت المقدس ]سورة البقرة) ١٤٣([ }ِإيم 
  . بها-عز وجل-القبلة األخرى التي أمرهم اهللا 

 كانوا قوم مات: قال -رضي اهللا تعالى عنه- البراء عن السِبيعي من حديث أبي إسحاقوفي الصحيح "

 }وما كَان اللّه ِليِضيع ِإيمانَكُم{: تعالى اهللا فأنزل ذلك؟ في حالهم ما: الناس فقال المقدس بيت نحو يصلون

  ".وصححه عباس ابن عن الترمذي ورواه ،]سورة البقرة) ١٤٣([

ليه بعض أهل العلم االتفاق أن اآلية نزلت بسبب استشكالهم وسؤالهم، وسبقت الرواية أنهم سألوا وهذا نقل ع
   . عن صالتهم السابقة،أيضاً عن حال أنفسهم

سورة ) ١٤٣([ }وما كَان اللّه ِليِضيع ِإيمانَكُم{: -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن عن إسحاق ابنروى "

  ".األخرى القبلة إلى واتباعه نبيكم، وتصديقكم ،األولى بالقبلة: أي ]البقرة

                                     
   ).١٦١-٤٦ص/١ج (اإليمان شعب باب اإليمان فيمسلم  أخرجه - 1



 ٣

 باإلقرار واإلذعان والتصديق، فصارت المسألة منوطة، ا قيده؟ إيمانكم بالقبلة السابقةالحظ اآلن إيمانكم بماذ
 واتباعه إلى القبلة األخرى، فصار ،في ذلك -صلى اهللا عليه وسلم-إقراركم بالقبلة األولى، وتصديق النبي 

، وفي المعنى الذي قبله اإليمان هو الصالة إلى بيت المقدس -عز وجل-قياد ألمر اهللا يمان هنا هو االناإل
  اهللا فإن صالتهم إلى بيت المقدس ال يضيعها-كما سبق-، وذلك هذا القولالسابقة، وذلك القول أيضاً يستلزم 

ير اعتراض، فبهذا كان ذلك من قبيل ، وأتمروا بأمره، وانقادوا طواعيةً من غ-عز وجل- ها عنحيث قبلو
  القولين إذا كانالنفوس، ومعلوم أنبسببه ألنه أمر تتزلزل  نسبة لهم، بل هو إيمان عظيم جداً؛اإليمان بال

 فيها إن لم يوجد ما يمنع من ذلك، وهنا ليس هناك ما يمنع ننهما مما يدخالإبينهما مالزمة واآلية تحتملهما ف
  .ذاه من

  ].سورة البقرة) ١٤٣([ }وفٌ رِحيمءِإن اللّه ِبالنَّاِس لَر{ ،جميعاً أجرهما كملَيعطي: أي"

  .ما فسرها هنا

- رأفته ورحمته بخلقه كمال ال يضيع أجر من أحسن عمالً ل-عز وجل-هذا تعليل لما سبق، فاهللا  "إن اهللا"

يها، ومن أسمائه الشكور، وهو الذي  ويجازيهم عل، بل يحتسبها لهم،، فال يضيع أجورهم وأعمالهم-جل وعال
 بل يزيد بالجزاء فيجازيه الجزاء األوفى، والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ،يجازي بالحسنات إحساناً

ضاعف له  بمعنى أثابه على عمله، وشكر الرب لعبده، شكر اهللا لهضعف، هذا معنى الشكور، وهذا معنى 
  .أيضاً المثوبة واألجر

} اللّه ِإنءِبالنَّاِس لَرِحيمف]سورة البقرة) ١٤٣([ }وفٌ ر تدل على التوكيد، وفي نفس الوقت تشعر -هنا– إن 
هي الرحمة، وإذا أردنا أن نفرق ونذكر ما : في التعبير قلنا رأفة إذا فسرناها بشيء من التوسعبالتعليل، وال

رحمة، أكبر وأشد من ال:  أهل العلم يقول بعضالرأفة نوع من الرحمة،: تفترق به الرأفة عن الرحمة، نقول
 لكنها ،الرأفة بكذا، بمعنى الرحمةو ،يرأف بكذا: يقالفة بمعنى الرحمة الرقيقة، الرأفة والرآ: وبعضهم يقول
 فَمن يعمْل{فال يضيع أعمالهم الصغيرة،  ]سورة البقرة) ١٤٣([ }وفٌ رِحيمءِإن اللّه ِبالنَّاِس لَر{رحمة رقيقة، 

هرا يرٍة خَيال سيما مع هذا ،ي هي من أعظم أعمالهمتفكيف يضيع صالتهم ال ]الزلزلة سورة) ٧([ }ِمثْقَاَل ذَر 

  . خالف ذلك-سبحانه وتعالى-فإن مقتضى رحمته  !؟الثبات العظيم

 ها،ولد وبين بينها فرق قد السبي من امرأة رأى -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول أن الصحيح وفي"

 ضمته وجدته فلما ولدها، على تدور وهي بصدرها، فألصقته أخذته السبي من اًصبي وجدت كُلَّما فجعلت

 وهي النار في ولدها طارحة هذه أترون((: -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول فقال ،ثديها وألقمته إليها

  .)٢())بولدها هذه من بعباده رحمأ هللا فواهللا((: قال ،اهللا رسول يا ال: قالوا ))تطرحه؟ أال على تقدر

}ى قَدنَر تَقَلُّب ِهكجاِء ِفي ومالس نَّكلِّيلَةً فَلَنُوا ِقباهضلِّ تَرفَو كهجو ِجِد شَطْرساِم الْمرا الْحثُميحو لُّوا كُنْتُمفَو 

كُموهجو هشَطْر ِإنو ُأوتُوا الَِّذين الِْكتَاب لَيونلَمع قُّ َأنَّهالْح ِمن ِهمبا رمو ا ِبغَاِفٍل اللَّهمع لُونمعسورة [ }ي
   ".])١٤٤(البقرة 

                                     
 وأنها تعالى اهللا رحمة سعة يف باب التوبةفي مسلم و ،)٥٦٥٣- ٢٢٣٥ص/٥ج( ومعانقته وتقبيله لولدا رحمة باب األدب كتابفي  البخاري  أخرجه - 2

   ).٧١٥٤-٩٧ص/٨ج (غضبه سبقت



 ٤

}ى قَدنَر تَقَلُّب ِهكجاِء ِفي ومقد ؟ إذا دخلت على الفعل المضارع ماذا تفيد)قد ()]١٤٤(سورة البقرة [ }الس 
قد سافر ( احتمال، )قد يسافر زيد( ألن ذلك يقع قليالً منه، ؛للتقليل) قد(هنا  ،يجود البخيل، وقد يكبو الجواد

 ِفي وجِهك تَقَلُّب نَرى قَد{  فهنا دخلت على الفعل المضارع، هذه للتأكيد والتحقيق أن هذا األمر متحقق)زيد

عز - نظائر في كتاب اهللا واهللا قطعاً يرى وجهه يتقلب في السماء، فهذا له )]١٤٤(سورة البقرة [ }السماِء
وما إلى ذلك، فماذا يقال فيها؟ إذا رأيتها  ]سورة النــور) ٦٣([ }قَد يعلَم اللَّه الَِّذين يتَسلَّلُون ِمنكُم{، -وجل

 إذا دخلت على ى التحقيق فإن ذلك يعني المبالغة في التحقيق، تدل عل-عز وجل-منسوبة مضافة إلى اهللا 
مضافة إلى اهللا فهي للتحقيق، جاءت لها أمثلة في القرآن، كلما و، -عز وجل-منسوباً إلى اهللا الفعل المضارع 

}ى قَدنَر تَقَلُّب ِهكجأي قد رأينا ذلك )]١٤٤(سورة البقرة [ }و.  

عز - في السماء أنه كان يرفع بصره يتطلع إلى أمر اهللا -صلى اهللا عليه وسلم-ومعنى تقلب وجه النبي 
، فقد كان يحبها، وهذا فيه رد على قول من -صلى اهللا عليه وسلم- يوجهه إلى قبلة أبيه إبراهيم  أن-وجل
 ، إلى بيت المقدس كان من عند نفسه، وهذا من أغرب األشياء-صلى اهللا عليه وسلم-ن توجه النبي إ :قال

 كان يتطلع إلى قبلة -صلى اهللا عليه وسلم-أن النبي في وصريح وإن قال به بعض أهل العلم، فهذا ظاهر 
عي أنه يد:  وينتظر أمر اهللا أن يوجهه إلى القبلة لمحبته لها؛ وألن المشركين قد شغبوا عليه، قالوا،إبراهيم

 قبلة األنبياء قبله النبي الذي سيبعث ستكونقبلة  وأهل الكتاب يعلمون أن !على دين إبراهيم ويخالفه في القبلة؟
  .بةوهي الكع

}تَقَلُّب ِهكجاِء ِفي ومبرفع بصره إلى -صلى اهللا عليه وسلم-تطلع النبي : أي )]١٤٤(سورة البقرة [ }الس 
  .-لعز وج-السماء ينتظر أمر اهللا 

دعه :  تحتمل أن تكون بمعنى التولية، تقول)نولينك(هذه اللفظة  ]سورة البقرة) ١٤٤([ }فَلَنُولِّينَّك ِقبلَةً تَرضاها{
  من الواليةدعه وما تولى: ولقتفيده رعية، أو أمانة من األمانات  أو تحت ا تولى، إنسان بيده أموال أليتاموم

  .اهللا أوالك نعمه بمعنى أعطاكها، وملكك إياها:  تقول)فلنولينك(

ك قبلة تحبها وترضاها وتعجبك، يحتمل أن يكون بمعنى نعطينّ ]سورة البقرة) ١٤٤([ }فَلَنُولِّينَّك ِقبلَةً تَرضاها{
ادر، وال يحمل على فهذا وإن كانت تحتمله اآلية إال أنه غير متبادر، والقرآن إنما يحمل على المعنى المتب

:  هنا من التولي الذي هو التوجيه، تقوللذلك كان معنى التولي إال بدليل يجب الرجوع إليه، والمعنى البعيد

وهذا القبلة هي الوجهة، و فلنوجهنك وجهة ترضاها، : أي)فلنولنيك( إلى كذا، ولى وجهه إلى كذا بمعنى وجهه
   .هو المتبادر وهو األقرب، واهللا تعالى أعلم

 القبلة، القرآن من نسخ ما أول كان: -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن عن طلحة أبي بن علي قال"

 أن اهللا فأمره ،اليهود أهلها أكثر وكان المدينة، لىإ هاجر لما -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول أن وذلك

 ،شهراً عشر بضعة -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول فاستقبلها اليهود، ففرحت المقدس، بيت يستقبل
قَد نَرى تَقَلُّب {: اهللا فأنزل السماء، إلى وينظر اهللا إلى يدعو فكان ،-عليه السالم- إبراهيم قبلة يحب وكان

ِهكجاءوم{: قوله إلى ]سورة البقرة) ١٤٤([}  ِفي السهشَطْر كُمِوهجلُّواْ ومن فارتاب ]سورة البقرة) ١٤٤([ }فَو 

 ]سورة البقرة) ١٤٢([ }ما والَّهم عن ِقبلَِتِهم الَِّتي كَانُواْ علَيها قُل لِّلِّه الْمشِْرقُ والْمغِْرب{ :وقالوا اليهود، ذلك



 ٥

وما جعلْنَا الِْقبلَةَ الَِّتي كُنتَ علَيها {: تعالى اهللا وقال ]سورة البقرة) ١١٥([ }فََأينَما تُولُّواْ فَثَم وجه اللِّه{: وقال
  ".]سورة البقرة) ١٤٣([ }ِإالَّ ِلنَعلَم من يتَِّبع الرسوَل ِممن ينقَِلب علَى عِقبيِه

سورة ) ١٤٢([ }سيقُوُل السفَهاء{: عند قولهسابقاً  ذكرنا ]سورة البقرة) ١٤٤([ }ى تَقَلُّب وجِهكقَد نَر{ هذه اآلية

 } ِمن النّاسسيقُوُل السفَهاء{: إن هذه اآلية متقدمة في النزول على قوله: أن بعض أهل العلم قال ]البقرة

فَولِّ وجهك شَطْر { ثم بعد ذلك نسخ القبلة ، ذلك ليمهدفهو أعلمهم أن السفهاء سيقولون ]سورة البقرة) ١٤٢([
 فال كذا وكذا: يقولونو علمه ليطمئنه أن السفهاء سيشغبون عليهثم أ ]سورة البقرة) ١٤٤([ }الْمسِجِد الْحراِم

 }السفَهاءسيقُوُل {:  ما يطمئن نفوسهم بقوله-عز وجل-تلتفت إليهم، فعلى هذا نسخت القبلة، ثم ذكر اهللا 

بر بها كما سبق ع ]سورة البقرة) ١٤٢([ }سيقُوُل السفَهاء{:  إن قوله:وكذا على قول من قال ]سورة البقرة) ١٤٢([
الشغب والتلبيس بما يتعلق بالقبلة، هذا بصيغة المستقبل وهي من األمر الماضي؛ ألن ذلك قد استمر، مستمر 

  .واهللا تعالى أعلم

) ١٤٤([ }فَولِّ وجهك شَطْر الْمسِجِد الْحراِم{ :-رضي اهللا تعالى عنه-  بن أبي طالبليع عن الحاكمروى "

  ".يخرجاه ولم اإلسناد صحيح: قال ثم، لهبِق: شطره: قال ]سورة البقرة

شطر المسجد الحرام، وإن كان الشطر يأتي ، الجهة طر بمعنى الناحية والجهة للشيء، ناحية الشيء وجهتهالش
  .شطر الشيء بمعنى النصفوهو بمعنى آخر لكن في غير هذا الموضع، 

وحيثُ {: وقوله، وغيرهم أنس بن والربيع وقتادة جبير بن وسعيد وعكرمة ومجاهد العالية أبي قول وهذا"
هشَطْر كُمِوهجلُّواْ وفَو ا كُنتُماألرض جهات ميعج من الكعبة باستقبال تعالى أمر ]سورة البقرة) ١٤٤([ }م 

  ".اًوجنوب وشماالً اًوغرب اًشرق

بمعنى ولوا وجوهكم في أي مكان تكونون ناحية البيت، وهذا أمر مجمع عليه أنه يجب أن يتولى اإلنسان 
 الكعبة، ومن كان في خارج المسجد -كما سبق في درس المقنع-الكعبة، فمن كان في المسجد فإنه يستقبل 

أستقبل المسعى، هذا الكالم : فإذا كان جنب المسجد بجواره ال نقول،  ليس بإطالقفإنه يستقبل المسجد، وهذا
 حيث توجهت -فهذا أمر في غاية العجب-غير صحيح، وأما من يصلون في وسط المسجد إلى جهات أخرى 

  .فهذا ما تصح صالته، سجادته أو قبته التي يصلي على عتباتها

 ،الكعبة نحو وقلبه ،قالبه توجه حيثما يصليها فإنه السفر، حال في النافلة سوى شيء هذا من يستثنىوال "
 كان وإن باجتهاده، يصلي القبلة جهة جهل من وكذا حال، كل على يصلي القتال في المسايفة حال في وكذا

  .وسعها إال اًنفس يكلف ال تعالى اهللا ألن ؛األمر نفس في اًمخطئ

 الذين- واليهود: أي ]سورة البقرة) ١٤٤([ }تَاب لَيعلَمون َأنَّه الْحقُّ ِمن ربِهموِإن الَِّذين ُأوتُواْ الِْك{: وقوله

 كتبهم في بما إليها، سيوجهك تعالى اهللا أن يعلمون -المقدس بيت عن وانصرافكم الكعبة استقبالكم أنكروا

 وشرفه به تعالى اهللا خصه وما وأمته، -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا لرسول والصفة النعت من أنبيائهم عن

 يهددهم ولهذا ؛وعناداً وكفراً حسداً بينهم ذلك يتكاتمون الكتاب أهل ولكن العظيمة، الكاملة الشريعة من

  ".]سورة البقرة) ١٤٤([ }وما اللّه ِبغَاِفٍل عما يعملُون{: بقوله تعالى



 ٦

يجدونه في كتبهم،   اهللا تعالى سيوجهك إليها بمايعلمون أن: ون أنه الحق بمعنىلميعني أن أهل الكتاب يع
 واألنبياء من ملون أنه الحق أنها قبلة إبراهيميع: يقولفوهذا هو المتبادر، وبعض أهل العلم يعبر عن هذا 

 يعلمون من ،يعلمون أنه الحق من ربهم أي هذا التحويل: بعده، فقبلتهم جميعاً هي الكعبة، وبعضهم يقول
صلى اهللا -ن هذه القبلة إلى هذه القبلة، وكل ذلك ال إشكال فيه، فهم يعرفون وصف النبي صفته أنه سيحول م

ي هم يشغبون ت، ومهاجره، ويعرفون قبلته، وما سيكون من أمره، فهم يعلمون أن هذه القبلة ال-عليه وسلم
  .ألنبياء من بعده، وقبلة ا-عليه الصالة والسالم- وهي قبلة إبراهيم ،-عز وجل-عليها أنها حق من اهللا 

تعرفون وإلى الكعبة، واألنبياء حجوا البيت، كما هو معروف، وعلى هذا االعتبار تكون قبلة جميع األنبياء 
 مرلما  -صلى اهللا عليه وسلم-النبي قال مسجد الخيف صلى فيه سبعون نبياً، وواألحاديث الواردة في هذا، 

  .ى آخرهإل ..)٣())كأني أنظر إلى موسى((: األزرقي بواد

فهم من كالمه خالف هذا، ومن الناحية الواقعية  وبعض أهل العلم ي،فالمقصود أن قبلة األنبياء إلى الكعبة
يستقبلون الصخرة، فالمسلمون ال يعظمون هذه : ليستقبلون بيت المقدس، وإن أردت أن تحدد أكثر قاليهود 
ن المشرق مطلقاً حيث كانوا، لماذا اليهود  فاليهود يستقبلونها حيث كانوا، والنصارى يستقبلو،الصخرة

ِإن آيةَ {: كما قال تعالى ،ليهود كانوا يحملون معهم التابوتن اإ :يستقبلون الصخرة؟ يقول بعض أهل العلم
 ]سورة البقرة) ٢٤٨([ }هارونملِْكِه َأن يْأِتيكُم التَّابوتُ ِفيِه سِكينَةٌ من ربكُم وبِقيةٌ مما تَرك آُل موسى وآُل 

يحملونه في أسفارهم وصلوا إليه، فكانوا حيثما انتقلوا وحلوا أو ذهبت جيوشهم أو نحو هذا وضعوا التابوت 
  .قدس وضعوه على الصخرة واستقبلوهومغازيهم، وإذا كانوا ببيت الم

 : في رواية حسنها الشيخ األلبـاني      ، جاء هذا في بعض الروايات،     -هكذا يقال -فيه بقايا   : التابوت هذا يقولون  

 -جـل  و عـز - اهللا نإ كالمعاينة الخبر ليس((: -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول قال :قال عباس بنا عن"

جـاء  و )٤())فانكسرت األلواح ألقى صنعوا ما عاين فلما األلواح يلق فلم العجل في قومه صنع بما موسى أخبر
  . وبعض أهل العلم يضعفها، هذه الرواية حسنها األلباني"اعها وبقي السبعأنه رفع ستة أسب" :في تلك الرواية

وهو هذا الفتات جمع    فهذا الذي ترضرض منها،     إنها كانت مكتوبة على ألواح من زبرجد فتحطمت،         : يقولون
  . إلى آخره.. يحملونه معهم فكانوا]سورة البقرة) ٢٤٨([ }وبِقيةٌ مما تَرك آُل موسى وآُل هارون{: المراد بقوله

فالمقصود أنهم كانوا يستقبلون التابوت، ويضعونه على الصخرة إذا نزلوا في بيت المقدس، فرفع التابوت 
وجهوا إلى ذلك، وأما النصارى فهم لشدة عداوتهم فصاروا يستقبلون المحل الذي يضعونه عليه دون أن ي

صريح ، وهو ة الجميع هي الكعبة على قول طائفة من أهل العلمقبلفلليهود خالفوهم فاستقبلوا المشرق، وإال 
  ].سورة البقرة) ١٤٤([ }فَلَنُولِّينَّك ِقبلَةً تَرضاها{في  كالم ابن جرير

  . م واألنبياء من بعدهقبلة إبراهي: أي ]سورة البقرة) ١٤٤([ }لَيعلَمون َأنَّه الْحقُّ{
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 وكالمه فيها فيه شيء من ، في عدد من كتبه تكلم على هذه المسألة في كالمه-رحمه اهللا-وابن القيم 
وعلى سائر صلى اهللا عليه -االختالف، ففي موضع يقرر أن قبلة جميع األنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم 

  .الصخرةأو  بعضها يقرر أن قبلتهم بيت المقدس هي الكعبة، وفي - وسلماألنبياء والمرسلين

واهللا -على كل حال لعل األقرب ا هو صريح في تقرير هذا المعنى، وي بدائع الفوائد مونقل عن السهيلي ف
 وإنما هو ، أن قبلة جميع األنبياء هي الكعبة، وأن التاريخ الذي كانوا يتعاملون به ليس التاريخ الشمسي-أعلم

 وهو يوم -إن شاء اهللا- التاريخ القمري أيضاً، وعلى هذا أدلة، ويكفيك منها ما نحن بصدد استقباله قريباً
صلى اهللا -جر النبي ا لما هوهو اليوم الذي نجا اهللا فيه موسى ،عاشوراء فهو بالتاريخ القمري بهذا االعتبار

  . عن سبب صيامه وسألهم-عليه وسلم
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    بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  )٦٤(المصباح المنير في تفسير ابن كثير

   خالد بن عثمان السبت/الشيخ

  

  .بعدو ،والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد هللا رب العالمين

  :- تعالىرحمه اهللا-المصنف قال 

كُلِّ آيٍة ما تَِبعواْ ِقبلَتَك وما َأنتَ ِبتَاِبٍع ِقبلَتَهم وما بعضهم ِبتَاِبٍع ِقبلَةَ بعٍض ولَِئن َأتَيتَ الَِّذين ُأوتُواْ الِْكتَاب ِب{"
الظَّاِلِمين ِإذَاً لَِّمن الِْعلِْم ِإنَّك ِمن اءكا جِد معن بم ماءهوتَ َأهعلَِئِن اتَّبيخبر تعالى عن ]سورة البقرة) ١٤٥([ }و 

قام أ لو وأنه، -صلى اهللا عليه وسلم-هم ومخالفتهم ما يعرفونه من شأن رسول اهللا كفر اليهود وعناد
ِإن الَِّذين حقَّتْ علَيِهم {: تعالى قال كما ،أهواءهم وتركوا اتبعوه  لماما جاءهم به صحة علىدليل عليهم كل 

ْؤِمنُونالَ ي كبتُ ركَِلم  *ماءتْهج لَوواَألِليم ذَاباْ الْعورتَّى يٍة حهاهنا قال ولهذا ]٩٧ -٩٦:يونس[ } كُلُّ آي: 

}لَتَكواْ ِقبا تَِبعٍة مِبكُلِّ آي تُواْ الِْكتَابُأو تَ الَِّذينَأتَي لَِئن{ :وقوله ]سورة البقرة) ١٤٥([ }وملَتَها َأنتَ ِبتَاِبٍع ِقبمو{ 

   ".به تعالى اهللا أمره لما -صلى اهللا عليه وسلم- الرسول متابعة شدة عن  إخبار]سورة البقرة) ١٤٥([

  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم

أخبر أن هؤالء الذين  ، بالتوجه إلى هذه القبلة-صلى اهللا عليه وسلم- بعد ما أمر نبيه -تبارك وتعالى-فاهللا 
 وأنهم مهما ظهر لهم من الحجج والدالئل والبراهين ،برةفي غاية المكا  وأنهم،لكتاب ليسوا بطالب حقوا اتوأ

ي ن تحر فإن ذلك يقتضى قطع الطمع من إيمانهم، وِممن ثَمو ،-صلى اهللا عليه وسلم-لن يتحولوا إلى قبلته 
أن هؤالء هم في قبلتهم في بيت المقدس ال يعني  على موافقتهم في القبلة، فإن موافقتك لقبولهم وتقريبهم بناء

 ومن ثم فال ينبغي ،إلصرار على الباطل، بل هم في غاية ا ويتقبلون عنك ما جئت به، تلين عريكتهم،سيلينون
طمع في إيمانهم بهذه الموافقة، فة أن تنفر قلوب هؤالء الذين ربما يقلق من تحويل القبلة مخالإلنسان أن ي

 وال تعبأ ، فال تلتفت إليهم، وباطلهمهمضاللمقيمون على و ، فهم مكابرون، قلوبهمة إلى استمالفهؤالء ال سبيل
  .االرتباطبهم، هذا وجه 

واهللا لئن أتيتهم بكل :  يقولهكأن ، للقسمةموطئ أو ،لقسمهنا هي الم ا مالال ]سورة البقرة) ١٤٥([ }ولَِئن َأتَيتَ{
 وال ، وال تشتغل بهم، ال تكترث بهم، فإذاً لن يتبعوا قبلتكلهم شيئاً،ان فإنه ال يغير ذلك من حاحجة وبره

 ثم ، به عن حالهمرخب فهذا أََ، ألن هؤالء لن يوافقوك على ذلك؛همبلو قة أو استمال،تنظر إلى خواطرهم
ي مشى، وهو الذ هذا هو المعنى المتبادر،وما هو عليه من الثبات العظيم -صلى اهللا عليه وسلم-صف نبيه و 

  .-رحمه اهللا-عليه ابن كثير 

}ملَتَها َأنتَ ِبتَاِبٍع ِقبمإن هذا بمعنى النهي: وإن كان بعض أهل العلم قالهذا إخبار،  ]سورة البقرة) ١٤٥([ }و، 
- لكنه في غاية البعد، وإنما هو إخبار عن حال رسوله ، أن يتبع قبلتهم-صلى اهللا عليه وسلم-نهي للنبي 

  .له هذه القبلة وقبو،وثباته على أمر ربه ،-ه وسلمصلى اهللا علي
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 فإن م ومن ثَ، فهي من أعظم ما يكون من شعار أهل الدين، وهي رمز له، شعار-كما ذكرنا من قبل-القبلة و
 أو مسألة تتعلق بعبادة أخرى، إنما هو ،التحول منها ليس باألمر السهل، ليس كنسخ قضية تتعلق بالطهارة

   .فيما ذكرته سابقاً -اهللارحمه - كما ذكر ابن القيم ، والدينشعار ألهل الملة

 ال وأنه مرضاته، تباعاو ،وطاعته اهللا بأمر مستمسك أيضاً فهو وأهوائهم بآرائهم مستمسكون هم كما وأنه"
 أمر عن ذلك وإنما اليهود، قبلة  ألنهاالمقدس بيت إلى متوجهاًكونه ال و أحواله، جميع في أهواءهم يتبع

 من أقوم عليه الحجة العالم فإن الهوى؛ إلى العالم يعلمه الذي الحق مخالفة عن تعالى حذر ثم ،تعالى اهللا

  ".غيره

 ،-رحمه اهللا-نيه ابن كثير عفهذا هو الشاهد الذين ي ]سورة البقرة) ١٢٠([ }ولَِئِن اتَّبعتَ َأهواءهم{: يعني هنا قال
 العالم إذا انحرف فإن ذلك أعظم من انحراف غيره من سائر ،يعلمبأن اإلنسان إذا انحرف عن الحق وهو 

فَانسلَخَ ِمنْها فََأتْبعه الشَّيطَان {: في قوله ءبن باعورابلعام :  لهليقاولهذا تعرفون ما وقع لذلك الذي  ،الناس
الْغَاِوين ِمن َأخْلَ * فَكَان لَِكنَّها وِبه نَاهفَعِشْئنَا لَر لَوِمْل وثَِل الْكَلِْب ِإن تَحكَم ثَلُهفَم اهوه عاتَّبِض وِإلَى اَألر د

 للعالم ما ه-عز وجل- مثلين في كتاب اهللا فأسوأ ]سورة األعراف )١٧٦- ١٧٥([ }علَيِه يلْهثْ َأو تَتْركْه يلْهث
  . ول الكلب، والثاني الحمار األ- للعوام-عز وجل-ا اهللا مما ذكره- الذي ال يعمل بعلمه المنحرف

 ولم ،نحرفاوكان من علمائهم ف ، لرجل من بني إسرائيل أتاه اهللا آياته مثالً-عز وجل-ضربه اهللا  :الكلب
  .  فكان بهذه المثابة، فحاد عنه، لما علميكن متبعاً

وميزهم بهذا عن سائر اً، اهللا كتاباً وعلمهم ، وهم اليهود الذين أعطالطائفة بكاملهاضربه اهللا  مثالً: والثاني
لوا فإن ذلك يكون إذا ض، فأهل العلم اً فمثلهم كمثل الحمار يحمل أسفار، ومع ذلك لم يعملوا بكتابهم،األمم

  .على قدر المقام يكون المالم: كما قيل ،فالمسألة تتفاوت ،أعظم من ضالل غيرهم وانحرافهم

من بعِد ما {: ق بالمسألة المعروفة وهي بلوغ التكليف والحجة أهل العلم فيما يتعلوهذه اآلية يتكلم عليها أيضاً
  .]سورة البقرة) ١٤٥([ }جاءك ِمن الِْعلِْم

ولَِئِن اتَّبعتَ َأهواءهم من بعِد ما جاءك ِمن الِْعلِْم ِإنَّك ِإذَاً لَِّمن { :األمةبه  والمراد لرسولا مخاطباً قال ولهذا"
سورة البقرة) ١٤٥([ }الظَّاِلِمين[."  

 ونحو ذلك، هذا المعنى -عز وجل-حق، وأنها من أمر اهللا هذه القبلة يعني من بعد ما جاءك من العلم أن 
 به، يعني ما الذي -عز وجل-علمه اهللا بما كان المعنى أوسع من هذا، فهذا كله مما أ ور،الذي يتبادر منها

 }وِإن الَِّذين ُأوتُواْ الِْكتَاب لَيعلَمون َأنَّه الْحقُّ ِمن ربِهم{اً، ك حق به؟ أنهم يعلمون ذل-عز وجل-أعلمه اهللا 

 ألن ؛ لن يتحولوا إلى قبلتك،من األحواللون عنه بحال خ، ال يتوأنهم مقيمون على باطلهم ]سورة البقرة) ١٤٤([

عز -عن اهللا  فهذا كله مما جاءه من العلم ،-عز وجل-ك إليها هي حق ثابت من عند اهللا هذه القبلة التي حولتُ
) ١٤٥([ }من بعِد ما جاءك ِمن الِْعلِْم{:  يحمل قوله تعالى-رحمه اهللا-الطبري   ولهذا فإن ابن جرير،-وجل

 -عز وجل-من العلم؟ هي هذه األمور التي أعلمه اهللا   ما الذي جاءه،اً على هذه المعاني جميع]البقرة سورة

 إلى غير ذلك من األمور ،وولده -صلى اهللا عليه وسلم- يختص بواحد دون غيره، فهي قبلة إبراهيم  وال،بها
   .، واهللا تعالى أعلمالتي سبقت
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 "}هقَّ والْح ونكْتُملَي منْهفَِريقاً م ِإنو منَاءهَأب ِرفُونعا يكَم ِرفُونَهعي الِْكتَاب منَاهآتَي الَِّذينونلَمعي قُّ  * مالْح
تَِرينمالْم ِمن فَالَ تَكُونَن كبيعرفون الكتاب أهل علماء أن تعالى يخبر ]سورة البقرة) ١٤٧-١٤٦([ }ِمن ر 

 المثل تضرب كانت والعرب ولده، أحدهم يعرف كما ،-صلى اهللا عليه وسلم- الرسول به جاءهم ما صحة

  ".بهذا الشيء صحة في

يحتمل أن يعرفون ماذا؟  "يعرفونه" ]سورة البقرة) ١٤٦([ }ن آتَينَاهم الِْكتَاب يعِرفُونَه كَما يعِرفُون َأبنَاءهمالَِّذي{
هم، كما جاء ذلك عن يعرفون نبوته كما يعرفون أبناء ،-صلى اهللا عليه وسلم- إلى النبي اًيكون الضمير عائد
 أكثر من معرفته لولده؛ -صلى اهللا عليه وسلم-   يعرف نبوة النبي هأن -رضي اهللا عنه-عبد اهللا بن سالم 

فهي أثبت عنده وآكد وأقوى  -صلى اهللا عليه وسلم-ألن ولده ال يدري لعل امرأته قد قرفت، فأما نبوة النبي 
  .وأبين من معرفته لولده الذي من صلبه

الضمير إن  :]البقرة سورة) ١٤٦([ }عِرفُونَه كَما يعِرفُون َأبنَاءهمالَِّذين آتَينَاهم الِْكتَاب ي{وبعض أهل العلم يقول 
يعرفون أن : يقول -اهللارحمه -ولهذا فابن جرير  ،-صلى اهللا عليه وسلم-يعود إلى القبلة وليس إلى النبي 

م عليها فهي قبلة وقبلة الرسل من بعده، وأما القبلة التي ه -صلى اهللا عليه وسلم-الكعبة هي قبلة إبراهيم 
 أو من خبر ،دهم في كتبهم وكذلك قبلة النصارى في التوجه إلى المشرق، يعرفون هذا فهو ثابت عن،ةمحدث

  . فيهم-عز وجل- بعثهم اهللا ناألنبياء الذي

 :في قولهل في الضمير االحق هنا بحسب ما يق ]سورة البقرة) ١٤٦([ }وِإن فَِريقاً منْهم لَيكْتُمون الْحقَّ{

 "يكتمون الحقل: "فيكون -صلى اهللا عليه وسلم- اً يعني محمد"يعرفونه"الضمير في  إن: إذا قلناف ،"يعرفونه"

إلى  ..نه طويل بائن الطولإ : يقولون،لا الرجنيه ربعة ب أنا يجدونم م فبدالً،يغيرون صفته، فيعني في نبوته
 ،قبلة إبراهيم واألنبياء بعدهوأنها الكعبة عود إلى أمر الضمير ي "يعرفونه" :ن قولهإ :غير ذلك، وإذا قيل

  . أمر القبلة: يعني"كتمون الحقيل: "فيكون

 وما ،بأمر القبلة  ومن كتمهم الحق ما يتعلقكثيرة،فعلى كل حال هم يكتمون الحق كما وصفهم اهللا في آيات 
  .ذلك وقع اإلنكار منهم ومع عرفوا صفتهقد نهم إ، إذ -هللا عليه وسلمصلى ا-بعث محمد يتعلق ب

نفس االحتماالت و الحق من ربكب دارمفي النفس القضية  ]سورة البقرة) ١٤٧([ }الْحقُّ ِمن ربك{ :ثم قال
صلى اهللا -جنس الحق، يعني ال يختص بنبوة محمد ويمكن أن يكون الحق من ربك المقصود به  .السابقة

  .]سورة البقرة) ١٤٧([ }فَالَ تَكُونَن ِمن الْممتَِرين{ ،فالزمه وال بأمر القبلة، الحق من ربك -عليه وسلم

 نعم: قال ))هذا؟ ابنك((: صغير معه لرجل قال -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول أن :الحديث في جاء كما"

 عمر أن ويروى: القرطبي قال )١())عليه تجني وال عليك يجني ال إنه أما((: قال ،به أشهد اهللا، رسول يا

 األمين نزل، وأكثر نعم: قال؟ ولدك تعرف كما -صلى اهللا عليه وسلم- محمداً أتعرف: سالم بن اهللا لعبد قال

  .هأم من كان ما أدري ال وإني فعرفته، بنعته األرض في األمين على السماء من

                                     

 - ٢٢٦ ص -٢جزء [في المسند أحمد   و،)٤٤٩٥ - ٥٧٥ ص-٢جزء  [أبيه أو أخيه بجريرة أحد يؤخذ ال باب الديات كتابفي   داود   وأب أخرجه   - 1

   .١٣١٧ : رقم حديث انظر  الجامع صحيح في األلباني  وصححه )٧١٠٩



 ٤

 ليكتمون: أي ]سورة البقرة) ١٤٦([ }لَيكْتُمون الْحقَّ{ العلمي واإلتقان التحقق هذا مع أنهم تعالى أخبر ثم

  ".]سورة البقرة) ١٤٦([ }وهم يعلَمون{ -صلى اهللا عليه وسلم- النبي صفة من كتبهم في ما الناس

وهذا كله معاً،  أو يعلمون األمرين ،-صلى اهللا عليه وسلم- أو يعلمون أمر محمد ، أمر القبلةيعلمونيعني 
صلى اهللا - في حق محمد يات نازلة فيها، وهم كتموا الحق أيضاً فاآل،حق، فهم يكتمون الحق في أمر القبلة

 يحمله بعض المفسرين على ]سورة البقرة )١٤٦([ }لَيكْتُمون الْحقَّ وهم يعلَمون{: ولهذا فإن قوله ،-عليه وسلم
  .-رحمه اهللا-رير ومنهم ابن ج ،-السالمعليه الصالة و- وفي أمر محمد ، في أمر القبلة، المعاني جميعاًههذ

صلى اهللا -   به الرسول  وأخبرهم بأن ما جاء، والمؤمنين -صلى اهللا عليه وسلم-نبيه  تعالى تثب ثم"
) ١٤٧([ }الْحقُّ ِمن ربك فَالَ تَكُونَن ِمن الْممتَِرين{: فقال شك، وال فيه مرية ال الذي الحق هو -عليه وسلم

  ".]سورة البقرة

سورة ) ١٤٧([ }الْحقُّ ِمن ربك فَالَ تَكُونَن ِمن الْممتَِرين{ : فقال، الحق الذي ال مرية فيه وال شكما جاء به هو

،  ال: الجواب طبعاً؟ شاكاً-صلى اهللا عليه وسلم- المقصود به الشك، وهل كان رسول اهللا االمتراءو ]البقرة
النهي عن الشيء ال يقتضي وقوعه من هذا و ،-عز وجل-  وأعلمهم باهللا، فهو أوثق األمة إيماناًحاشا وكال،
  .تحذير من ذلكل وإنما هو ل،المنهي عنه

نهى وي -صلى اهللا عليه وسلم-ؤمر  من القرآن يةكثيرفي مواضع ف ،-صلى اهللا عليه وسلم-وما يتعلق بالنبي 
، ولهذا فإن -السالموعليه الصالة -ن األمة تخاطب في شخص قدوتها إ إذك أمته، ويكون المقصود بذل

 وتارة يكون للنبي ،تراد به األمة وتارة ، بهتارة يكون مختصاً -صلى اهللا عليه وسلم-الخطاب الموجه للنبي 
  .ولألمة -صلى اهللا عليه وسلم-

ولَا { ، األمة هللاى وهو أتق]سورة األحزاب) ١([ }يا َأيها النَِّبي اتَِّق اللَّه{: -صلى اهللا عليه وسلم-نبي لاهللا يقول لف
نَاِفِقينالْمو أن يطيع الكافرين  -صلى اهللا عليه وسلم-وحاشا النبي  ]سورة األحزاب) ١([ }تُِطِع الْكَاِفِرين

  .ن من الشاكينال تك: أي ]سورة البقرة) ١٤٧([ }فَالَ تَكُونَن ِمن الْممتَِرين{ :والمنافقين، وهنا

هذا :  يقول-رحمه اهللا-األمة، ابن جرير مل مثل هذا على أن المراد به فعلى كل حال بعض أهل العلم يح
، -صلى اهللا عليه وسلم-إلى رسول اهللا ، وإال فإن هذا ال يتطرق  لها عن االمتراء والشك نهي،خطاب لألمة

 -كما قلت-على كل حال وتراد أمته، و -السالموعليه الصالة -وليس ذلك بمستغرب أن يخاطب النبي 

كثيرة في أمثلة أو نهيه عن شيء ال يعني إمكان وقوعه منه، وهذا له  -صلى اهللا عليه وسلم-بة النبي مخاط
 فإن ذلك ال يعني إمكان ما يكون على سبيل الشرط مثالً، مثل القرآن، وكذلك بعض األساليب األخرى

، ولكن فهذا ال يمكن أن يكون ]سورة الزخرف) ٨١([ }ِدينقُْل ِإن كَان ِللرحمِن ولَد فََأنَا َأوُل الْعاِب{:  مثل،الوقوع
،ونحو ذلك،دفع شبهةلأو  بيان باطل،لأو  هذا يؤتى به لتقرير معنى .  

 }لِّ شَيٍء قَِديروِلكُلٍّ ِوجهةٌ هو مولِّيها فَاستَِبقُواْ الْخَيراِت َأين ما تَكُونُواْ يْأِت ِبكُم اللّه جِميعا ِإن اللّه علَى كُ{"

  ".األديان أهل: بذلك يعني }وِلكُلٍّ ِوجهةٌ هو مولِّيها{: عباس ابن عن العوفي قال ]سورة البقرة) ١٤٨([

 ،هون إليها ومتوج،أي جهة هم مستقبلوها : يعنية ولكل وجه، وهي بمعنى الجهة،لة من المواجهةع ِف:القبلة
موليها و ،أي هو متوجه إليها ،ة لكل وجه، وال أنت ستتبع قبلتهم،بلتكعلى كل حال أي أنهم ال يتبعون ق



 ٥

كثير من أهل العلم من الذي عليه هو  و، هذا األقرب واألرجح،)كل( راجع إلى  في موليهاالضميرووجهه، 
راجع إلى ما  ]لبقرةسورة ا) ١٤٨([ }وِلكُلٍّ ِوجهةٌ هو مولِّيها{ ،بن القيما واختيار الحافظ ،المفسرين والمحققين

 متوجه :أي ]سورة البقرة) ١٤٨([ }وِلكُلٍّ ِوجهةٌ هو مولِّيها{ :على هذا يكون المعنىو ،"كل" :سبق من قوله
 هذا هو المعنى ،كل ملة تتجه إلى قبلتهاف ،الدياناتو فكل قوم يتوجهون إلى قبلتهم من أهل الملل ،إليها

ن إ :]سورة البقرة) ١٤٨([ }وِلكُلٍّ ِوجهةٌ هو مولِّيها{ بعضهم يقولألن  فيه بعد؛ما ما قيل من غيره ف وأ،المتبادر
 ، وناس في الجنوب،ناس في الشمالف ، وتوجههم إلى الكعبةذلك في أهل اإلسالم بحسب مواقعهم من األرض

  . فهذا فيه بعد،وناس في كذا

وِلكُلٍّ ِوجهةٌ { مع أنه لم يرد له ذكر، -عز وجل-  عائد إلى اهللا"هو" : إن الضمير في قوله:ومنهم من يقول
 مع نفاًآ فيه إشكال إال إذا فسر بما ذكرت  أن اهللا موليهم إياها، وهذا أيضاً:أي ]سورة البقرة) ١٤٨([ }هو مولِّيها
ث يقعون في أنحاء  بمعنى أن ذلك في المسلمين حي، اهللا موليهم إياها:أي إذا فسر بأنه هو موليها ،اًأن فيه بعد

 القول الذي ذكره بعض أهل العلم من أن المقصود هو ن أما ع، فكل يستقبل القبلة من ناحيته،شتى عن الكعبة
كيف تكون قبلة أولئك المختلقة ف ،هذا فيه إشكالف ، والمقصود به أهل الملل، اهللا هو موليهم إياها:موليها أي

  ولكلٍّ،"كل" : راجع إلى ما سبق من قوله"هو"قرب أن الضمير  فاأل!؟ هو الذي والهم إياها-عز وجل-اهللا 

 هو موليها هؤالء الناس أهل هذه الديانة ،هاو هم مستقبل-جهة– الملل والنحل وأهل الديانات وجهةيعني من 
  . هو الذي وجههم إليها-عز وجل-هم متجهون إليها، وليس اهللا 

 أنس بنا والربيع والضحاك وعطاء مجاهد عن وروي ،بلةالق هي التي للقبلة األمة أيتها أنتم وهداكم"

وَأنزلْنَا ِإلَيك الِْكتَاب ِبالْحقِّ مصدقًا لِّما بين يديِه ِمن {: تعالى بقوله شبيهة اآلية وهذه، لكذ نحو والسدي
 تَتَِّبع َأهواءهم عما جاءك ِمن الْحقِّ ِلكُلٍّ جعلْنَا ِمنكُم الِْكتَاِب ومهيِمنًا علَيِه فَاحكُم بينَهم ِبما َأنزَل اللّه والَ

ِشرعةً وِمنْهاجا ولَو شَاء اللّه لَجعلَكُم ُأمةً واِحدةً ولَِكن لِّيبلُوكُم ِفي مآ آتَاكُم فَاستَِبقُوا الخَيراِت ِإلَى اهللا 
  ".]سورة المائدة) ٤٨([ }مرِجعكُم جِميعا

 ؟ هل يكون ذلك في أهل األديانعلى ماذا يحمل؟ ؟ كيف يكون المعنى"هاوالّمهو " :لكن على قراءة ابن عامر
 في التفسير  يذكر تجدون القول كما ذكر هذا جمع من أهل العلم، وأحياناً،بالنسبة للمسلمين  وإنما هوال،

 : يعني مثالً، باألخرىالقراءتين إحدى فسر بعضهمال ربما  وعلى كل ح،أخرىوالواقع أنه منزل على قراءة 

ربما بعضهم يفسر هذا بالقراءة  ، إلى اهللا، االحتمال موجوداًضمير عائدال تحتمل أن يكون "هو موليها"
 في القراءة األخرى يرجع إلى "هاوالّهو م"في  : ألن الضمير؛ من إشكاللكنه ال يخلو" هاوالّم" :األخرى

  .اهللا موالها، ما يجئ" هاوالّهو م" ،يمكن أن يرجع إلى اهللاما  ،)كل(

واحدة معنى يخصها فهما بمنزلة اآليتين، فيكون هذه لها  إن كان لكل القراءتينأن : فعلى كل حال القاعدة
  .، وهذه لها معنىمعنى

هذه القراءة على  "والهاهو م"،  كانتاً صاحب القبلة متوجه إلى قبلته أي:أي ]سورة البقرة) ١٤٨([ }هو مولِّيها{
ن ذلك في إ:  باعتبار أن ذلك في القبلة الحق، ولهذا بعض أهل العلم يقول،هاامعنى أن اهللا موليه إياليكون 

 ،توجهتم إلى الكعبة فهذه قبلة وهذه قبلةأو توجهتم إلى بيت المقدس فسواء ، تعدد القبلة حيث  كان من أمر اهللا



 ٦

 وكله حق حينما ، وجه إلى هذا ووجه إلى هذا-عز وجل- موالها بمعنى أن اهللا  هو-قبلة- وجهة ولكلٍّ
 وهو معنى ، ذكره لكنني لم أقف على أحٍد،حتمل معنى آخراآلية توجهكم إليه، وهذا المعنى ليس ببعيد، و

  .  واهللا تعالى أعلم،قريب

 ما المناسبة بين ذكر استباق ]سورة البقرة) ١٤٨([ }خَيراِتوِلكُلٍّ ِوجهةٌ هو مولِّيها فَاستَِبقُواْ الْ{: وفي قوله
، واستقبال قبلتكم التي -عز وجل-فبادروا إلى امتثال أمر اهللا : ؟ يعني يمكن أن يقالةالخيرات وبين الوجه

  . إلى غير ذلك..  بهذا االمتثال، وبالصالة نحوها-عز وجل-وجهكم إليها، والتقرب إلى اهللا 

  " ...]البقرة سورة) ١٤٨([ }ما تَكُونُواْ يْأِت ِبكُم اللّه جِميعا ِإن اللّه علَى كُلِّ شَيٍء قَِدير َأين{: هاهنا وقال"

  

  

  

  

  

  

  

 



 ١

    بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  )٦٥( المصباح المنير في تفسير ابن كثير

   خالد بن عثمان السبت/الشيخ

  

  .وبعد، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد هللا رب العالمين

  :- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 

نكُم ِشرعةً وِمنْهاجا ولَو شَاء اللّه لَجعلَكُم ُأمةً واِحدةً ولَِكن ِلكُلٍّ جعلْنَا ِم{: تعالى بقوله شبيهة اآلية وهذه"
َأين ما {: هاهنا وقال ]المائدة سورة) ٤٨([ }لِّيبلُوكُم ِفي مآ آتَاكُم فَاستَِبقُوا الخَيراِت ِإلَى اهللا مرِجعكُم جِميعا

ج اللّه ْأِت ِبكُمتَكُونُواْ يٍء قَِديرلَى كُلِّ شَيع اللّه ا ِإنمن جمعكم على قادر هو: أي ]سورة البقرة )١٤٨([ }ِميع 

  ".وأبدانكم أجسادكم تفرقت وإن األرض،

   :، أما بعد والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا،  الرحيمبسم اهللا الرحمن

-وقوله  ،]المائدة سورة) ٤٨([ }جعلْنَا ِمنكُم ِشرعةً وِمنْهاجاِلكُلٍّ { :عرفنا وجه الشبه بين هذه اآلية وبين قولهف

 -عز وجل- سارعوا إلى امتثال أمر اهللا :أي ]سورة البقرة) ١٤٨([ }فَاستَِبقُواْ الْخَيراِت{ :-تبارك وتعالى

لمسارعة إلى فعل  وا، ويدخل في عمومها المبادرة إلى األعمال الصالحة، إلى هذه القبلةبالتوجه حيث وجهكم
الصالة  م المبادرة إلىل وقد أخذ منه بعض أهل الع، بألوان القربات-عز وجل- والتقرب إلى اهللا ،الطاعات

ومن االستباق إلى  ]سورة البقرة) ١٤٨([ }فَاستَِبقُواْ الْخَيراِت{:  ألنه قال؛ من عمومهااًفي أول الوقت أخذ
  .، فيدخل فيه المسارعة إلى كل خيرتقوفي أول ال وفعلها ،المسارعة إلى الصالةالخيرات 

يجمعكم من  :أي ]سورة البقرة) ١٤٨([ }َأين ما تَكُونُواْ يْأِت ِبكُم اللّه جِميعا ِإن اللّه علَى كُلِّ شَيٍء قَِدير{ :وقوله
ه الحرام من سائر كما أنكم تتوجهون إلى بيت،  وذلك في البعث، المتفرقة في نواحي األرضسائر الجهات

 موضوعها، الموضوع يتعلق  على المناسبة بين خاتمة هذه اآلية وبين فهذا الربط الذي ذكرته بناء،الجهات
أن اهللا  :أي ]سورة البقرة) ١٤٨([ }َأين ما تَكُونُواْ يْأِت ِبكُم اللّه جِميعا{:  قال في آخرها-عز وجل-بالقبلة، فاهللا 

 فهو على جمعكم قدير، فكما ، وإن تفرقتم في أنحاء األرضحشركم ونشركم وجمعكم قادر على -عز وجل-
 يجمعكم من سائر الجهات ليوم البعث تتوجهون من سائر الجهات إلى القبلة التي وجهكم إليها فهو أيضاً

   .والنشور

اِم وِإنَّه لَلْحقُّ ِمن ربك وما اللّه ِبغَاِفٍل عما وِمن حيثُ خَرجتَ فَولِّ وجهك شَطْر الْمسِجِد الْحر{: وقال تعالى"
لُونمِلَئالَّ  * تَع هشَطْر كُموهجلُّواْ وفَو ا كُنتُمثُ ميحاِم ورِجِد الْحسالْم شَطْر كهجلِّ وتَ فَوجثُ خَريح ِمنو

}  الَِّذين ظَلَمواْ ِمنْهم فَالَ تَخْشَوهم واخْشَوِني وُألِتم ِنعمِتي علَيكُم ولَعلَّكُم تَهتَدونيكُون ِللنَّاِس علَيكُم حجةٌ ِإالَّ

، األرض أقطار جميع من الحرام المسجد باستقبال تعالى اهللا من ثالث أمر هذا ]سورة البقرة) ١٥٠-١٤٩([
 }قَد نَرى تَقَلُّب وجِهك ِفي السماء{: أوالً: فقال ،السياق من دهبع أو قبله بما لتعلقه ذلك كرذُ إنما: قيل

  ".]سورة البقرة) ١٤٤([
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 ]سورة البقرة) ١٤٩([ }وِمن حيثُ خَرجتَ فَولِّ وجهك شَطْر الْمسِجِد الْحراِم{ :هذا أمر ثالث من اهللا تعالى: يقول

ي  وإنما ف، محضاًاً يعني ليس تكرار، أنه ال تكرار إال لمعنى:ي هذا الباب والقاعدة ف،يعني أنه كرر ذلك ثالثاً
قصص األنبياء في  يتعلق به، وسبق الكالم على هذه القضية، ذكرنا كل موضع يكون هذا التكرار لمعنى-

 هذا ليس في أكثر من موضع -السالمعليه الصالة و-كرر قصة موسى ت حينما ت-عليهم الصالة والسالم
 ما يتعلق بالمناسبة التي من أجلها سيقت هذه القصة، فتارة يذكر منها ما  فهو يذكر في كلٍّ محضاًراًتكرا

وتارة يذكرها لبيان  ه من قومه،بيويقويه على تحمل األذى الذي يص ،-صلى اهللا عليه وسلم-يسلي النبي 
 وعظيم ، وشديد عقابه، نقمته وتارة يذكرها لبيان،مثالً وإنعامه على بني إسرائيل -عز وجل-فضل اهللا 

صلى اهللا عليه - وتارة يذكر ذلك في سياق بيان فضائل موسى ، ونكاله بالمجرمين،سطوته التي ال تطاق
  .إلى غير ذلك -وسلم

فَِبَأي { : في سورة الرحمن-تبارك وتعالى- وقد ذكرت لكم من أوضحها قوله ، كثيرةاآليات التي تتكررو
  وليست تكرراً،بما ذكر قبلهاكل آية من هذه اآليات هي تتعلق  ففي ]سورة الرحمن) ١٣([ }باِنآلَاء ربكُما تُكَذِّ

  .اًمحض

ولَا َأنتُم { ، في الحاضر:أي ]سورة الكافرون) ٢-١([ }لَا َأعبد ما تَعبدون * قُْل يا َأيها الْكَاِفرون{:  قولهوكذلك
دبا َأعم وناِبد{ في الحاضر، :أي ]سورة الكافرون) ٣([ }عدتُّمبا عم اِبدلَا َأنَا عفي  ]سورة الكافرون) ٤([ }و
 وا في المستقبل لن تتحول:أي ]سورة الكافرون) ٥([ }ولَا َأنتُم عاِبدون ما َأعبد{ ،لى دينكمتحول إالمستقبل لن أ

  .]سورة الكافرون) ٦([ } ِدينُكُم وِلي ِديِنلَكُم{ ، فالكل على حال ودين مخالف لآلخر،إلى ديني

 بل حتى يسهل عليك الحفظ، يعني مثل سورة الكافرون ، عليك أمور كثيرة جداًتْت هذا المعنى سهلموإذا فه
 في  فإذا أدرك هذا المعنى اتضحت له القضية، رأيت مرة طالباً،بعض الطالب ربما يستصعب حفظها

 ،وهذه كذا ، وهذه كذا، وهذه كذا، هذه كذا، األمر سهل: أتمكن من حفظها، قلتهذه السورة لم: الجامعة يقول
 ،ربط المعنى خاصة في اآليات المتشابهةهو  الحفظتسهيل  ولذلك مما يذكر في ،ول مرة اآلن حفظتهاأل: قال

  . في غير هذا الموضع-على كل حال-وهذا له كالم 

 هنا هو -رحمه اهللا-بن كثير االذي مشى عليه الحافظ  ]سورة البقرة) ١٤٩([ }وِمن حيثُ خَرجتَ{: فهذه اآلية
 ه في لكن،أن هذا في كل موضع بحسبه، وذكر بعض أهل العلم غير هذا :نفاًآبناء على القاعدة التي ذكرتها 

  فهو أمر مزلزل،تأكيد ألهمية الموضوعللهذا كله :  وبعضهم يقول،فيها شيء من التكلفو ، بعيدةيمعاِن

  .أن يعاد مرة بعد مرةحتاج إلى ا ف،لكثير من النفوس

بالسياق الذي ذكر فيه، فليس ذلك من   أن يربط كل موضع من هذه المواضع المتكررة-واهللا أعلم-واألحسن 
  . التكرار المحض

قاعدة  ألن الالثاني؛األحسن  نقول بأن هذا في كل موضع له معنى آخر؟ تأكيد أول هذا ل:وأيهما أحسن أن نقول
 ،هو مجرد تكرار ليؤكد فيه المعنىف ألن التأسيس يأتينا بمعنى جديد، وأما التأكيد ؛أن التأسيس أولى من التأكيد

  .  يقرره ويؤكده إنما هو المعنى األول،ال معنى جديدو
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فر ظ البديعة فلعلك ال ت، فتأمل هذه النكت-صلى اهللا عليه وسلم-منه  في هذا الخطاب وال ريب أنهم أدخُل"
  .  واهللا اعلم،بها في موضع غير هذا

  ..".بالتوجه إلى البيت الحرام وكرر الباري تعالى األمر :قال أبو القاسم

  .يختارهيرد عليه، ويذكر ما  للسهيلي ثم اًكالم ابن القيم، يذكر وجهال  م السهيلي القاسيكالم أباآلن هو ينقل 

ثالثة  المنكرين لتحويل القبلة كانوا  ألن؛آياتلحرام في ثالث وكرر الباري تعالى األمر بالتوجه إلى البيت ا"
   ".أصناف

  . ألن المنكرين للقبلة ثالثة أصنافكررها ثالث مرات: يقولهذا كالم السهيلي 

 ل ألنه كان أو؛ ألنهم ال يقولون بالنسخ في أصل مذهبهم، وأهل الريب والنفاق اشتد إنكارهم له؛اليهود"
 قبل ذلك ا ندم محمد على فراق ديننا فسيرجع إليه كما رجع إلى قبلتنا، وكانو:قالوانسخ نزل، وكفار قريش 
 يزعم محمد أنه يدعونا إلى ملة إبراهيم وإسماعيل، وقد فارق قبلة إبراهيم :يحتجون عليه فيقولون

يكُون ِللنَّاِس علَيكُم ِلَئالَّ { : فقال اهللا له حينما أمره بالصالة إلى الكعبة،وإسماعيل، وآثر عليها قبلة اليهود
مواْ ِمنْهظَلَم ةٌ ِإالَّ الَِّذينجال م ظلموا منه لكن الذين: أي،على االستثناء المنقطع ]البقرة سورة) ١٥٠([ }ح 

  ".]سورة البقرة) ١٤٧([ }الْحقُّ ِمن ربك فَالَ تَكُونَن ِمن الْممتَِرين{ :وقاليرجعون وال يهتدون، 

ألن ثالث مرات؛  ]سورة البقرة) ١٤٩([ }وِمن حيثُ خَرجتَ فَولِّ وجهك{: قوله قال كُرر كالم السهيلي هذا
صفحة ثالثمائة وسبعة ) بدائع الفوائد(الطوائف المنكرة ثالث، لكن هذا فيه إشكال، ننظر رد ابن القيم له في 

األمر باستقبالها ثالثاً رداً على الطواف الثالث ليس وقول أبي القاسم أنه تعالى كرر ذكر : "وخمسين، يقول
أول مرة  فذكره يقتضيه،  والذي يظهر فيه أنه أمر به في كل سياق لمعنى، وال في اللفظ إشعار بذلك،بالبين

الكعبة هذا   األولى وقع به النسخ، وتوجيه أهل اإليمان إلى استقباللمرة ا.)١(...لالستقبال اًابتداء للحكم ونسخ
 فهذا الذي ،ألنه ألول مرة يطرق أسماعهم ]سورة البقرة) ١٤٩([ }وِمن حيثُ خَرجتَ{: األولى لما قالفي المرة 

قَد نَرى تَقَلُّب وجِهك ِفي السماء فَلَنُولِّينَّك ِقبلَةً تَرضاها فَولِّ {: فقال حصل به إثبات الحكم، ووقوع النسخ،
  .]سورة البقرة) ١٤٤([ }لْمسِجِد الْحراِم وحيثُ ما كُنتُم فَولُّواْ وجِوهكُم شَطْرهوجهك شَطْر ا

ثم ذكر أن أهل الكتاب يعلمون أن هذا هو الحق من ربهم، حيث يجدونه في كتبهم كذلك، ثم أخبر عن "
وأنه لو أتاهم " ،"أخبر عن عنادهم وكفرهم: "الصوابو ،فيها تحريفالعبارة  والظاهر أن" عبادتهم وكفرهم

 ،همئ ثم حذره من إتباع أهوا، بعض، وال بعضهم بتابع قبلة بتابع قبلتهم وال هو أيضاً،بكل آية ما تبعوا قبلته
ذا هو الحق من  ثم أخبر أن ه، وأنهم ليكتمون الحق عن علم،معرفتهم بأبنائهمثم كرر معرفة أهل الكتاب به ك

مؤمنون  الا فاستبقوا أنتم أيه، وموليها وجهه، وجهة هو مستقبلهاأخبر أن لكلٍّثم اء، ترام يهربه فال يلحقه ف
 كل :قال". الخيرات، ثم أعاد األمر باستقبالها من حيث خرج في ضمن هذا السياق الزائد على مجرد النسخ

ذكر أن كل نحلة وطائفة وأهل  في هذا السياق لما ، فأنتم استقبلوا المسجد الحرام،ملة لهم وجهة يستقبلونها
  . المؤمنون استقبلوا بيت اهللا الحرامادين يستقبلون وجهة فأنتم أيه

                                     
1

 .بدائع الفوائد - - 
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هم ر كما أم،هم باستقبالها حيث كانوار بل في ضمنه أم، محضاً له تكراراًمكرٍرثم أعاد األمر به غير "
باستقبالها حيث ما كانوا عند شرع  فأمرهم ،شرع الحكم حيث ما كانوا عند النسخ وابتداء باستقبالها أوالً
 فذكر األمر بذلك ،لفتهم مع علمهماخم وبيان عنادهم و، وبعد المحاجة والمخاصمة والحكم لهم،الحكم وابتدائه

  .خرهآ إلى .."أعلم واهللا فتأمله، ،له طن القتضاء السياقفي كل مو

 ،هذه قبلتكم في أي مكان تكونون فيه: ال لهم ثم ق، فاستقبلوا هذه القبلة، اآلن كل أهل ملة لهم قبلة:لهم يقول
 من صالة اإلنسان النافلة على الراحلة عند جمع من أهل ، إال ما استثني في أسفاركم، في مغازيكم،في تنقلكم

وكذلك في بعض الحاالت في  لتي هو متوجه إليها، على األرجح فإنه يستقبل الجهة ا وعلى قدميه أيضاً،العلم
  .االستقبالإنه يسقط الحرب أو الخوف ف

ابن الحافظ ننظر اآلن إلى هو األولى، وربطها بالسياق حال  هذه ثالث مرات على كالم ابن القيم، وعلى كل
  : ذا يقولكثير ما

وِإن {: قوله إلى ]سورة البقرة) ١٤٤([ }قَد نَرى تَقَلُّب وجِهك ِفي السماء فَلَنُولِّينَّك ِقبلَةً تَرضاها{ :أوالً: فقال"
لُونمعا يمِبغَاِفٍل ع ا اللّهمو ِهمبقُّ ِمن رالْح َأنَّه ونلَمعلَي تُواْ الِْكتَابُأو في فذكر ]سورة البقرة) ١٤٤([ }الَِّذين 

  ".ويرضاها إليها التوجه يود كان التي بالقبلة وأمره ،هطلب إلى إجابته المقام هذا

 ؟ هل هذا يعارض كالم ابن القيم أنه وقع به تقرير الحكم وإثبات النسخ،اإلجابة إلى طلبه قامذكر في هذا الم
 وتطلع إلى هذا، ففي المرة -صلى اهللا عليه وسلم- إنما كان ذلك بناء على رغبة كانت عند النبي ،ال يعارضه

،  وكان بذلك نسخ الحكم،-يه وسلمصلى اهللا عل-     األولى قرر التوجه إلى بيت اهللا الحرام إجابة إلى طلبه 
  .وتقرير استقبال القبلة في المرة األولى

إنما األعمال (( :حديثعلى  -إن شاء اهللا- وسيأتي في الكالم ،الحديثوهذا من أنفع األشياء في التفسير 
  . أن هذا ليس من قبيل التكرار)٢()) ما نوى، وإنما لكل امرئبالنيات

ِمن حيثُ خَرجتَ فَولِّ وجهك شَطْر الْمسِجِد الْحراِم وِإنَّه لَلْحقُّ ِمن ربك وما اللّه و{: الثاني األمر في وقال"
لُونما تَعمموافقاً كان حيث األول، المقام عن ىوارتق ،اهللا من الحق أنه فذكر ]سورة البقرة) ١٤٩([ }ِبغَاِفٍل ع 

  ".ويرتضيه يحبه ،اهللا من أيضاً الحق أنه فبين ،-لمصلى اهللا عليه وس- الرسول لرضا

كل ل وعلى كالم ابن القيم يكون الموضع الثاني ، بين له أن هذا هو الحق:الموضع الثاني يقولفي يعني اآلن 
، وبين ألهل الحق  ألنه ذكر ما يتجه إليه أهل الباطل ويستقبلونهوهو قريب من هذا؛أمة وجهة وهذه وجهتكم، 

  . وجهتهم

 من أيضاً الحق أنه فبين ،-صلى اهللا عليه وسلم- الرسول لرضا موافقاً كان حيث وارتقى عن المقام األول"

 يتحججون كانوا الذين اليهود من المخالف حجةقطع  حكمة :الثالث األمر في وذكر ،ويرتضيه يحبه اهللا

                                     
 األيمـان  كتابوفي   ]١ - ٣ ص   -١جزء    [-وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول إلى الوحي بدء كان كيف باب الوحي بدءفي   البخاري    أخرجه   - 2

جزء   [وغيرها األيمان في نوى ما امرئ لكل وأن الحيل ترك في باب الحيل كتابوفي  ]٦٣١١ - ٢٤٦١ ص - ٦جزء  [األيمان في النية باب والنذور
 وأنه) بالنية األعمال إنما ( :-وسلم عليه اهللا صلى- قوله باب اإلمارة كتابفي  ))بالنية عمالاأل إنما(( :بلفظ اإلفرادمسلم و ،] ٦٥٥٣ - ٢٥٥١ ص- ٦

 ].١٩٠٧ - ١٥١٥ ص - ٣جزء [ األعمال من وغيره الغزو فيه يدخل
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عليه - إبراهيم، قبلة إلى سيصرف أنه كتبهم في بما يعلمون كانوا وقد قبلتهم، إلى الرسول باستقبال
 عن -صلى اهللا عليه وسلم- الرسول رفص لما حجتهم انقطعت العرب مشركو وكذلك الكعبة، إلى -السالم

  ".إليها الرسول استقبال وأعجبهم ،الكعبة يعظمون كانوا وقد أشرف، هي التي إبراهيم قبلة إلى اليهود قبلة

ألن ذلك إنما ؛ واألمر قريب،هيني في فرق بين التوج،م ابن القيموكذلك كال ،جيدألنه كالم  ؛كالمالهذا فهم ي 

 وربط ، التأسيس مقدم على التوكيد: لكنه كله يجري على قاعدة، األنظاره فتختلف في،واالجتهاديلتمس بالنظر 
  وليس هناك،التقاربمن حيث التوجيه هي في غاية و ،ظ حسنة جيدةكل آية بموضعها من السياق، فهذه مالِح

  . ذكرت هنا من أجل كذا، لكن كل ذلك محتملها بأندليل صريح

ملة   لكل: والثانية، أول مرة تقرير الحكم ونسخ بيت المقدس: كالم ابن القيم،ها مرة ثانية حتى نضبطهايدعن
 وفي أي مخرج خرجتم فهذه قبلتكم في الحل والترحال، ، حيث ما توجهتم:وجهة وهذه وجهتكم، والثالثة

وفي ، -صلى اهللا عليه وسلم- لرغبة النبي  لتقرير الحكم إجابةً: ابن كثير يكون األمر األولوعلى كالم
 هو  بل،-صلى اهللا عليه وسلم- ليس فقط مجرد إجابة للنبي ،أنه الحق الذي يرتضيه ربكم: الموضع الثاني

) ١٥٠([ }ن ِللنَّاِس علَيكُم حجةٌِلَئالَّ يكُو{ قطع حجج المعاندين :الثالثواألمر الحق الذي رضيه اهللا وأحبه، 

   .]سورة البقرة

 -سبحانه وتعالى- واهللا وغيره، الدين فخر بسطها وقد التكرار، حكمة عن األجوبة من ذلك غير وقيل"

 صفة من يعلمون فإنهم الكتاب؛ أهل: أي ]سورة البقرة) ١٥٠([ }ِلَئالَّ يكُون ِللنَّاِس علَيكُم حجةٌ{:  وقوله،أعلم

  "....األمة هذه

 }وِمن حيثُ خَرجتَ فَولِّ وجهك شَطْر الْمسِجِد الْحراِم وحيثُ ما كُنتُم فَولُّواْ وجوهكُم شَطْره{: اآلن قوله

صلى اهللا - هذا للنبي ]البقرة سورة) ١٥٠([ }وِمن حيثُ خَرجتَ{ ،الحظ التنويع في الخطاب ]سورة البقرة) ١٥٠([
أهل العلم بعض لماذا غاير بينهما؟  ]البقرة سورة) ١٥٠([ }وحيثُ ما كُنتُم فَولُّواْ وجوهكُم شَطْره{، -عليه وسلم

ا وحيثُ م{ ]سورة البقرة) ١٥٠([ }وِمن حيثُ خَرجتَ فَولِّ وجهك شَطْر الْمسِجِد الْحراِم{،  هذا في المخرج:يقول
{ ، في أي ناحية من النواحي،في حال استقراركم ]سورة البقرة) ١٥٠([ }كُنتُمهشَطْر كُموهجلُّواْ و١٥٠([ }فَو (

 وحيث ما كنتم في أي مكان : والثاني،وجهك شطر المسجد الحرامحيث ما توجهت فول : األول ]سورة البقرة
وبعض أهل العلم يذكر غير هذا في المفارقة أو في وجه  ،فاستقبلوا هذه القبلة، هذا وجه قريبنازلين كنتم 

   .-عز وجل-هللا والعلم عند االفرق بين العبارتين، 

 هذه صفة من يعلمون فإنهم الكتاب؛ أهل: أي ]سورة البقرة) ١٥٠([ }ِلَئالَّ يكُون ِللنَّاِس علَيكُم حجةٌ{: وقوله"

 بموافقة يحتجوا ولئال ،المسلمين على بها احتجوا ربما صفتها من ذلك فقدوا فإذا الكعبة، إلى التوجهاألمة 

  "...المقدس بيت إلى التوجه في إياهم المسلمين

 ،المتبادرهو  هذا ،هم أهل الكتابأنالناس هنا الراجح  ]سورة البقرة) ١٥٠([ }ِلَئالَّ يكُون ِللنَّاِس علَيكُم حجةٌ{اآلن 
 ؟هي حجتهم  ما،-رحمه اهللا-منهم كبير المفسرين ابن جرير الطبري وين الذي اختاره كثير من المفسرهو و

 فربما ، مما قالوهم عنه نقل أو يؤخذ ببعض ما، من األشياء التي يمكن أن يقولوهايمكن أن تفترض عدداً
ن  يحتجو ومن ثم أيضاً، يدعون أنهم هدوهم إلى هذا،إلى قبلتهم وهي بيت المقدسا أنهم هدوا المسلمين زعمو
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لمسجد إلى ا  فحولوا!؟ كيف هذا،هديناكم إلى هذه القبلة فاتجهتم إلى قبلتنا وخالفتمونا في ديننا :يقولونف عليهم
 ومن ثم فإن ، هو األقربافهذ ]سورة البقرة) ١٥٠([ }ِلَئالَّ يكُون ِللنَّاِس علَيكُم حجةٌ{ الحرام، هذا احتجاج اليهود

هم  حمله كثير من المفسرين على أن المقصود به ]سورة البقرة) ١٥٠([ }مواْ ِمنْهمِإالَّ الَِّذين ظَلَ{: قوله
صلى اهللا عليه - اًن من العرب، فالمشركون من العرب كانوا يحتجون بهذا التحويل على أن محمدوالمشرك
فالناس سنتهم، ع أل فمثل هؤالء ال سبيل إلى قط، وذلك مؤذن بتحوله إلى دينهم،أبائه قد تحول إلى قبلة -وسلم

، فهم يتكلمون اال يتكلموحتى  على أفواه الناس  وال يستطيع اإلنسان أن يضع قفالً، لهميتكلمون بما يحلو
) ١٥٠([ }ِإالَّ الَِّذين ظَلَمواْ ِمنْهم{: الوقت يضيق اآلن عن الكالم على قولهف ولهذا ،ولكن ما قيمة هذا الكالم

 لئال يكون :معنى اآليةيكون نه منفصل فإ : بمعنى إذا قلنا؟نا متصل أو منفصلهل االستثناء ه ]سورة البقرة
 االستثناء أو أن ،]سورة البقرة) ١٥٠([ }فَالَ تَخْشَوهم واخْشَوِني{ لكن الذين ظلموا منهم للناس عليكم حجة

  ...متصل
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  )٦٦(المصباح المنير تفسير ابن كثير 

   السبت بن عثمان خالد/الشيخ

  

  :أما بعد،  رسول اهللا  والصالة والسالم على،الحمد هللا

جد ها يريفسعلم تاآليات التي أو يقرأ اإلنسان سمع وهو حينما يمهم إلى أمر درس  الأوالً في بداية هذانبه فأ
مع أنه شيء ،  إذا كنت تستحضر ما قيلن اآليات التي لم يطلع على تفسيرها، فرق عظيم جداًوبي فرقاً بينها

 والرغبة في قراءته ،فهكذا يؤثر فهم المعاني في تدبره، لكن فرق كبير جداً ال تشبع من سماع القرآن، يسير
 في رمضان أو في يلاللمهما طالت في قيام ،  إطالقاًومن ثم فإن اإلنسان قد ال يستطيل الصالة، وسماعه
  .أو في التالوة إذا كان يفقه المعاني، غيره

 فهذا مثال !" يعرف معانيه كيف يلتذ به؟عجبت لمن يقرأ القرآن وهو ال": -رحمه اهللا-ولهذا يقول ابن جرير 
رب  ولكن لعلك تج،فهذه القضية نتحدث عنها كثيراً،  فكيف لو كانت معرفتك بمعانيه أكثر وأوسع،ونموذج

أسال ، ستجد فرقاًَ شاسعاً بين الحال األولى والحال الثانية، تفسيرهالمت عفي نفسك في بعض األجزاء التي 
  . ويشرح صدورنا لفهم كتابه، أن يفتح علينا جميعاً-عز وجل-اهللا 

  .  وصلى وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين

 أي أهل ]سورة البقرة) ١٥٠([ }ِلَئالَّ يكُون ِللنَّاِس علَيكُم حجةٌ{: وقوله": -هللا تعالىارحمه -قال المفسر 
فإذا فقدوا ذلك من صفتها ربما احتجوا بها ، فإنهم يعلمون من صفة هذه األمة التوجه إلى الكعبة، الكتاب

  .بيت المقدسولئال يحتجوا بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى ، على المسلمين

ووجه بعضهم حجة الظلمة وهي ،  يعني مشركي قريش]سورة البقرة) ١٥٠([ }ِإالَّ الَِّذين ظَلَمواْ ِمنْهم{: وقوله
 بيت المقدس على ملة  فإن كان توجهه إلى الرجل يزعم أنه على دين إبراهيمإن هذا: داحضة أن قالوا

 لما له تعالى في ذلك  له التوجه إلى بيت المقدس أوالًختارأن اهللا تعالى ا: رجع عنه؟ والجواب فلم إبراهيم
  ".ثم صرفه إلى قبلة إبراهيم وهي الكعبة، فأطاع ربه تعالى في ذلك، من الحكمة

أكثر المفسرين  ؟هذا االستثناء هل هو متصل أو منقطع ]سورة البقرة) ١٥٠([ }ِإالَّ الَِّذين ظَلَمواْ ِمنْهم{: قوله
 على أن هؤالء المكابرين الظالمين ال حجة لهم  على أي شيء قالوا ذلك ورجحوه؟ بناء بناء،على أنه منقطع

وافقونا في :  لئال يقول أهل الكتابى الكعبة لقطع الحجة عنكم؛حولناكم إل:  يقول-عز وجل-فاهللا ، أصالً
إنا نجد من صفة هذا :  فيقولنهم أو يتوهم متوهم م؟فلماذا ال يوافقوننا في ديننا، هديناهم إلى القبلة، قبلتنا

فلماذا يتوجه إلى بيت المقدس؟ فهم ، -عليهم الصالة والسالم-فهي قبلة األنبياء ، النبي أنه يوجه إلى الكعبة
 وهم، لكن الذين ظلموا منهم فلقطع حجتهم حولناكم إلى الكعبة، ويجدون ذلك في كتابهم، يعلمون أنه سيحول

لكن ، فاهللا حول المؤمنين إلى الكعبة لقطع حجة الناس وهم اليهود،  حجة لهمن عناداً ومكابرةً الالمجادلو
 وهذا هو ،ن االستثناء منقطعإ: هذا قول من قال، وال تلتفوا إليهم،  بهمابرين الظالمين ال تعبئواهؤالء المك

  .ة لهمأن الظالمين ال حج، ا السببلماذا قالوا به؟ لهذ، الملحظ الذي جعلهم يقولون بهذا القول
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والشيخ تقي ، منهم كبير المفسرين ابن جرير الطبري،  وهذا عليه جماعة من المحققين،نه متصلإ :وإذا قيل
ِلَئالَّ يكُون ِللنَّاِس { اًمنقطع هذا االستثناء متصل وليس : يقولون،جماعةو  وتلميذه ابن القيم،الدين ابن تيمية

ظَلَم ةٌ ِإالَّ الَِّذينجح كُملَيعم؟بأي اعتبار، لن تنقطع دعاواهم الباطلة، سيحتجون ]سورة البقرة) ١٥٠([ }واْ ِمنْه 
 ما أن الحجة تأتي في القرآن بمعنى:  ما المراد؟ المرادإذاً،  لهمصحيحة المكابرين ال حجة ن الظالمينإ: قلنا

 حيث يذكر -عز وجل- فهذا أمر موجود في كتاب اهللا،  سواء كان صحيحاً أو باطالً،يحتج به ويتشبث به

  . في عدد من المواضعدعاوى المبطلين

 ]سورة الشورى )١٦([ }حجتُهم داِحضةٌ{:  هذا في نظائر-عز وجل-يقول اهللا ، وربما سماها حجة مع بطالنها

سورة ) ٦٥([ }ِلم تُحآجون ِفي ِإبراِهيم{ :وأيضاً،  بمعنى باطلة ذاهبة:داحضة،  ووصفها بالبطالنفسماها حجة

قُْل { :قولهو ]سورة البقرة) ٢٥٨([ }َألَم تَر ِإلَى الَِّذي حآج ِإبراِهيم ِفي ِربِه َأن آتَاه اللّه الْملْك{: قولهو ]آل عمران
كُمبرنَا وبر وهونَنَا ِفي اللِّه وآجقَ{ :وقوله ]سورة البقرة) ١٣٩([ }َأتُح همقَو هآجحونِّي ِفي اللِّهواج٨٠([ }اَل َأتُح (

 ةكثيرعلى هذا والشواهد  ]سورة آل عمران) ٢٠([ }فَإن حآجوك فَقُْل َأسلَمتُ وجِهي ِللِّه{: وقوله ]سورة األنعام
  .جداً

 به حتجفدل ذلك على أن الحجة تطلق على ما ي، فهذه الدعاوى الباطلة التي يقولها الكفار سماها اهللا حجة
وهنا ما يمكن أن نسميه ، الحجةو الدليلوهو ، ستدل به ما ي:يعني، بصرف النظر عن كونه صحيحاً أو باطالً

 تسمية دعاوى :مثل، أمثلة كثيرة متنوعةوهذا له ، عتبار حال السامعأن القرآن يعبر أحياناً با: قاعدة وهي
جري عليها ي و،اًويسميها أرباب ،آلهةوهي ليست ، آلهة تسمية المعبودات التي يعبدونها ومثل، حجةالمبطلين 

هي ف ]سورة األعراف) ١٩٥([ }َألَهم َأرجٌل يمشُون ِبها َأم لَهم َأيٍد يبِطشُون ِبها{: فيقولما يجري على العقالء 
ال : ول مثالًتق، يبطشون بهايمشون بها، : ما يقال، تبطش بهاتمشي بها، : فاألصل أن يقالغير عاقلة  أصنام

ولكنه يجري عليها أحياناً ما يجريه ، ال يسقطون عليك:  للعقالء تقولتإذا كانو، تسقط عليك هذه الثريات
  .، وما أشبه ذلك ينظرون، يبصرون،يسمعون،  يمشون،يبطشون، على العقالء

: -عز وجل- إذا صدرت من اهللا ، في تفسيرها في أحد الوجهين)لعّل(لترجي مثل وكذلك حينما يعبر با

إذا ما فسرت بالوجه هذا ، يعني على رجائكما ]سورة طـه) ٤٤([ }فَقُولَا لَه قَولًا لَّينًا لَّعلَّه يتَذَكَّر َأو يخْشَى{
إال ا له كالماً ليناً وتميهتدي إذا قلأن احتمال ف، يعني على رجائكما بنظر المخلوقين، ي هو التعليلاآلخر الذ

  .لن يهتدياهللا يعلم أنه ف

في مثل قوله تبارك تعالى عن يونس ،  التي قد تفيد الشك على أحد وجوه التفسير)أو(كذلك أيضاً حينما تأتي 
 هنا بمعنى )أو( : إذا قلنا]الصافات سورة) ١٤٧([ }وَأرسلْنَاه ِإلَى ِمَئِة َألٍْف َأو يِزيدون{: -صلى اهللا عليه وسلم-
لكن بحسب ، -عز وجل-نها تدل على الشك واالحتمال فهذا ال يكون من اهللا إ: لنالكن إذا ق، فال إشكال) بل(

  .اك أمثلة أخرى في مثل هذه وغيرهاوهن، مائة ألف أو يزيدون: يقولف يقدرهم ،الناظر إليهم من المخلوقين

 ؛ يعني ستبقى لهم حجة باطلة]لبقرةسورة ا) ١٥٠([ }ِإالَّ الَِّذين ظَلَمواْ ِمنْهم{ يمكن أن يكون االستثناء متصالً فهنا
  .سيحتجون ويشغبون عليكم، ألن قصدهم العناد والمكابرة
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وهذا ، هم أهل اإلشراك: كثير منهم يقولو، اليهودهم : ؟ بعض أهل العلم يقولهم هؤالء الذين ظلموا ومن
ا حولت القبلة ماذا فهؤالء من أهل اإلشراك إذ،  وهو الذي مشى عليه ابن كثير كما هنا،اختاره ابن جرير

 فال وان يسكتفل، تحوله إلى ديننافهذا يؤذن ب،  إلى دين أبيهحن، عاد إلى قبلتناو ناقَوافَ: يقولونسيقولون؟ 
 ، ما يحتج بهفالحجة تأتي بمعنى، االستثناء متصل على القول بأنفهذا ، واشتغلوا بما أنتم بصدده، تعبئوا بهم

ونظرهبار حال السامع وهو أن القرآن يعبر أحياناً باعت، على األصل الذي ذكرته آنفاًبناء .  

ِإالَّ الَِّذين ظَلَمواْ { إذاً هذا اتفق عليه ابن جرير وابن كثير وكثير من المفسرين ،يعني مشركي قريش :يقول
مالرجل اإن هذ: ووجه بعضهم حجة الظلمة وهي داحضة أن قالوا، ينمشركال :يعني ]سورة البقرة) ١٥٠([ }ِمنْه 

أن : رجع عنها؟ والجواببيت المقدس على ملة إبراهيم فلم  فإن كان توجهه إلى يزعم أنه على دين إبراهيم
ثم ،  فأطاع ربه تعالى في هذا، لما له تعالى من الحكمة له التوجه إلى بيت المقدس أوالًاهللا تعالى اختار

  .سبق اإلشارة إليهوهذا الكالم ، صرفه إلى قبلة إبراهيم وهي الكعبة فامتثل

 وأفردوا ، ال تخشوا شبه الظالمين المتعنتين: أي]سورة البقرة) ١٥٠([ }فَالَ تَخْشَوهم واخْشَوِني{ :وقوله"
  ".خشى منهفإنه تعالى هو أهل أن ي، الخشية لي

كون مثار قلق  أعداؤهم ويشغبون به ال ينبغي أن يما يثيره أنال بد أن يدركوا  وهذا أصل كبير ألهل اإليمان
إنما هي ، فإن هذا أمر لن يتحقق،  فضالً عن أن يغيروا دينهم من أجل كسب ودهم ورضاهم،بالنسبة إليهم

 ،وهذا التقهقر الذي ال يمكن الثبات معه في أرض المعركة، ية العظيمة التي ال تقف عند حدالهزيمة الحقيق
 وال يكون مؤهالً ،فال تثبت له قدم، الهزائم عليه لتتابع  كان ذلك سبباً، وتضعضع، في مبادئهفإن من هزم

فاثبتوا على ما أنتم عليه من حقائق هذا الدين الذي سنه ، بحال من األحوال للثبات أمام عدوه عند المواجهة
  . لكم-عز وجل-اهللا 

الَ تَخْشَوهم فَ{ ن ذلك سبباً لقلقكم وخوفكمووال يك، وأما هؤالء فلن يفتئوا ولن ينقطعوا من الشغب على دينكم
ليكم ولكن يجب ع، قد ال تقدرون على مواجهتهم، فالخشية تكون من اهللا وحده ]سورة البقرة) ١٥٠([ }واخْشَوِني

  . وهذا ال خيار فيه،تثبتوا على دينكمأن 

هذا أمر ال يحل فإن  من أجل كسب رضاء المخلوقين -عز وجل-وتبديل دين اهللا أما التراجع وتغيير المبادئ 
  .بحال من األحوال

سـورة  ) ١٥٠([ }ِلَئالَّ يكُون ِللنَّاِس علَيكُم حجةٌ{عطف على  ]سورة البقرة ) ١٥٠([ }وُألِتم ِنعمِتي علَيكُم  {: وقوله"
 ، لتكمل لكم الشريعة من جميع وجوههـا       ؛ ألتم نعمتي عليكم فيما شرعت لكم من استقبال الكعبة         :أي ]البقرة

}لَّكُملَعوونتَدسورة البقرة) ١٥٠([ } تَه[."  

وإتمـام النعمـة علـيهم    ، قطع حجة الظالمين عـنهم : وهي  هذا التحويلةيعني ذكر لهم ثالثة أشياء من حكم 
التي ضل عنها اليهـود  وهي القبلة الوسط ، -عليهم الصالة والسالم-بتحويلهم إلى القبلة التي هي قبلة األنبياء     

 ]سـورة البقـرة   ) ١٥٠([ }وُألِتم ِنعمِتي علَيكُم ولَعلَّكُم تَهتَدون    { لها هذه األمة     - وجل عز-فهدى اهللا   ، والنصارى

  . من أجل هدايتكم: أيالثالثةقضية هي الوهذه 



 ٤

"}ونتَدتَه لَّكُملَعولهذا ،  وخصصناكم به، هديناكم إليهإلى ما ضلت عنه األمم:  أي]سورة البقرة) ١٥٠([ }و
  ".ذه األمة أشرف األمم وأفضلهاكانت ه

ما نَنسخْ ِمن آيٍة َأو نُنِسها نَْأِت ِبخَيٍر منْها َأو {اآليات التي مضت في تحويل القبلة مما يوطئ لقضية النسخ 
-واآليات التي جاءت بعدها مقررة لها، يعني أن اهللا ،  وهذه اآلية رقمها مائة وستة]سورة البقرة) ١٠٦[( }ِمثِْلها

وبين ،  ذكر قضية النسخ وقررها، وبين أنه ما ينسخ من آية إال ويأتي بمثلها أو أفضل منها-تبارك وتعالى
يفعل ، لخلق خلقهوا،  وأن الملك ملكه]سورة البقرة) ١٠٦[( }َألَم تَعلَم َأن اللّه علَى كُلِّ شَيٍء قَِدير{عموم قدرته 

 من -صلى اهللا عليه وسلم-ثم علمهم كيف تكون حالهم مع نبيهم .فيهم ويتصرف كما يشاء من غير منازع
ورجوعها ، ثم ذكر حال أهل الكتاب معهم وأمانيهم حيث يتمنون إضالل هذه األمة، االنقياد والقبول والتسليم

وال تكترثوا بكالمهم ، فال تعبئوا بهم، تكم عن دينكمفهو يبين لهم حال عدوهم وأن بغيتهم هو رد، عن دينها
وَأمرهم بما يكون به صالحهم، وصالح معاشهم ومعادهم ، وإنما أعرِضوا عنهم، وأقوالهم ومطالبهم

  .ومجتمعاتهم، بإقام الصالة، وإيتاء الزكاة

جنَّةَ ِإالَّ من كَان هوداً َأو وقَالُواْ لَن يدخَُل الْ{ ،وبعد ذلك ذكر جملة من مخازي هؤالء من أهل الكتاب
إلى آخر ما  ]..سورة البقرة )١١٣([ }لَيسِت النَّصارى علَى شَيٍء{: وقول اليهود ]سورة البقرة) ١١١([ }نَصارى

  . ورد عليهم،ذكر عنهم

وبين أن  ]البقرة سورة) ١١٤([ }يها اسمهومن َأظْلَم ِممن منَع مساِجد اللِّه َأن يذْكَر ِف{ ،ثم بين بعض فظائعهم
ثم  ،]سورة البقرة) ١١٥([ }وِللِّه الْمشِْرقُ والْمغِْرب فََأينَما تُولُّواْ فَثَم وجه اللِّه{، -عز وجل-الجهات جميعاً هللا 

عنت فيها المتعنتون األماني أو المطالب التي يتو، -عز وجل-ذكر أيضاً فظائع أخرى من نسبتهم الولد إلى 
  .]البقرة سورة) ١١٨([ }لَوالَ يكَلِّمنَا اللّه َأو تَْأِتينَا آيةٌ{

) ١١٩([ }ِإنَّا َأرسلْنَاك ِبالْحقِّ بِشيرا ونَِذيرا{ وأنه ما أرسل لهذا ،-صلى اهللا عليه وسلم-ثم بين حال النبي 

 ثم قطع أمله من اليهود ،فهو إنما مهمته البالغ واإلنذار، -وتعالىسبحانه - وإنما يأتي باآليات اهللا ]سورة البقرة
 ]سورة البقرة) ١٢٠([ }ولَن تَرضى عنك الْيهود والَ النَّصارى حتَّى تَتَِّبع ِملَّتَهم{والنصارى في تحصيل رضاهم 

هل الكتاب الذين اتبعوا الحق وبين حال طائفة من أ، وبين أن هدى اهللا هو الهدى الذي يجب أن يتمسك به
  .فهمرهم به من إفضاله عليهم وخوثم ذكّر بني إسرائيل بما ذكّ، منوا بهآو

عز -وما جعل اهللا ، االمتحانوما جرى له من االبتالء العظيم و -صلى اهللا عليه وسلم-ثم ذكر إبراهيم 
 ،بيتلهذا ال -صلى اهللا عليه وسلم- بناء إبراهيمذكر و،  حيث جله مثابة للناس وأمناً، لبيته الحرام-وجل
صلى اهللا عليه -ثم بعد ذلك بين أن من يرغب عن ملة إبراهيم ،  وأن يبعث اهللا فيهم رسوالًً منهم،ه لهءودعا
صلى -وأن إبراهيم  ، وأن دين إبراهيم هو اإلسالم،واشتغل بما يضره،  فقد أضاع حظ نفسه وضيعها-وسلم

عليهم الصالة -فهذا هو دين األنبياء ،  أيضاًأبناءهويعقوب وصى بذلك ، اءهصى بذلك أبن و-اهللا عليه وسلم
 وإسحاق -صلى اهللا عليه وسلم-وبين لهؤالء اليهود والنصارى الذين ينازعون في إبراهيم ، -والسالم
 ؟ أنتمفأين عملكم، وأن اهللا يتوالهم ويجازيهم ، وقد مضوا بأعمالهم وآمالهم، أن هؤالء لهم أعمالهم،ويعقوب

  ؟وأين ما فيه نجاتكم
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ثم بين لهم  ]سورة البقرة) ١٣٥([ }وقَالُواْ كُونُواْ هودا َأو نَصارى تَهتَدواْ{، كالماً باطالً لهمو ذكر حجةثم 
 هو وبين أن هذا،  إلى آخره.. والمالئكة والكتب والرسل،-عز وجل-وهو اإليمان باهللا ، المنهج الصحيح

  .هم في ضالل وشقاقفوإال ، منوا به فقد صاروا على الطريقآلوه والهدى إن فعمهيع 

َأم تَقُولُون { ]سورة البقرة) ١٣٩[( }قُْل َأتُحآجونَنَا ِفي اللِّه وهو ربنَا وربكُم{، ورد عليهم في المحاجة في إبراهيم
) ١٤٢[( }سيقُوُل السفَهاء ِمن النَّاِس{: م في هذا، ثم قال ورد عليه]سورة البقرة) ١٤٠[( }ِإن ِإبراِهيم وِإسماِعيَل

كل ذلك توطئة ،  اآلية مائة وستة]سورة البقرة) ١٠٦[( }ما نَنسخْ ِمن آيٍة{:  بهذه التوطئة من قوله]سورة البقرة
قطع حجتهم عن ] سورة البقرة) ١٤٢([ }سيقُوُل السفَهاء ِمن النَّاِس ما والَّهم{لما ذكره هنا من تحويل القبلة 

وبين عظم هذا النبي الكبير ، وأنه من عند اهللا فالتزموه، هؤالء، وبين أنهم ضالل، وأن الحق هو ما أنتم عليه
وأنهم سيقولون ، ثم بعد ذلك بين لهم حال هؤالء اليهود، وعظّم بيته الحرام، -صلى اهللا عليه وسلم-إبراهيم 
قَد نَرى تَقَلُّب وجِهك ِفي السماء فَلَنُولِّينَّك ِقبلَةً تَرضاها فَولِّ وجهك شَطْر الْمسِجِد {: هوقال بعد، كذا وكذا

هشَطْر كُمِوهجلُّواْ وفَو ا كُنتُمثُ ميحاِم وروأن أهل الكتاب لن ، إلى آخر اآليات.. ]سورة البقرة) ١٤٤[( }الْح
إلى .. وأن جميع الملل والطوائف كلٌّ له وجهة، ا أتيتهم؛ ألنهم يكابرون وهم يعرفون هذا الحقيقتنعوا مهم
  .آخر ما ذكر

من مائة وستة إلى مائة وأربعة ،  أو ما يسمى بالمناسبات بين اآليات في هذا المقطع الطويل،هذا وجه الترابط
  .وخمسين إلى مائة وسبعة  بل إن شئت أن تقول بأكثر من هذا،،وخمسين

كَما َأرسلْنَا ِفيكُم رسوالً منكُم يتْلُو علَيكُم آياِتنَا ويزكِّيكُم ويعلِّمكُم الِْكتَاب والِْحكْمةَ ويعلِّمكُم ما لَم تَكُونُواْ {"
ونلَموِن * تَعالَ تَكْفُرواْ ِلي واشْكُرو كُموِني َأذْكُرر تعالى عباده يذكّ ]البقرة سورة) ١٥٢-١٥١([ }فَاذْكُر

 إليهم يتلو عليهم آيات اهللا -صلى اهللا عليه وسلم-المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول محمد 
  ".مبينات ويزكيهم

كَما َأرسلْنَا {: قوله ]ورة البقرةس) ١٥١([ }كَما َأرسلْنَا ِفيكُم رسوالً منكُم يتْلُو علَيكُم آياِتنَا ويزكِّيكُم{: في قوله
نكُموالً مسر { كما أنعمت عليكم بهذه النعمةأي ي بعده؟ هل هو متعلق بالذ }ِفيكُمكُموِني َأذْكُر١٥٢([ }فَاذْكُر (

هل هذا هو المراد؟ أم أن ، اإلفضالاذكروني شكراً على هذا اإلنعام و فكما أني فعلت لكم هذا ]سورة البقرة
الزموا : بحيث يكون الكالم مثالً هكذا، متعلق بأمر قبله وليس بعده }كَما َأرسلْنَا ِفيكُم رسوالً منكُم{: لهقو

 ولعكم تهتدون كما ؛ وألتم نعمتي عليكم؛ لتنقطع عنكم حجة اليهود وتوجهوا إلى القبلة التي أمرتكم؛طاعتي
،  وألتم نعمتي عليكم إتماماً مثل ما أرسلنا فيكم رسوالً: أو،كل بهذا الش؟ابتدأتكم بنعمتي فأرسلت إليكم رسوالً

وألتم : الحال مثل،  لمصدر محذوفاًأو نعت، وقد تكون في موضع الحال، فتكون الكاف في موضع نصب
تبطاً وبهذا يكون الكالم مر ،}كَما َأرسلْنَا ِفيكُم رسوالً{ تكون الكاف في موضع الحال، رسلنانعمتي عليكم كما أ

كَما َأرسلْنَا ِفيكُم { :قل لهمليس المعنى ، وليس كالماً جديداً استئنافياً يبتدئ اهللا فيه تقرير قضية جديدة، بما قبله
سورة ) ١٥١([ }ونُواْ تَعلَمونرسوالً منكُم يتْلُو علَيكُم آياِتنَا ويزكِّيكُم ويعلِّمكُم الِْكتَاب والِْحكْمةَ ويعلِّمكُم ما لَم تَكُ

وُألِتم ِنعمِتي علَيكُم {: يقول لهمف وإنما هو يخاطبهم كما سبق ]سورة البقرة) ١٥٢([ }فَاذْكُروِني َأذْكُركُم{ ]البقرة
ونتَدتَه لَّكُملَعاِت * وآي كُملَيتْلُو عي نكُموالً مسر لْنَا ِفيكُمسا َأرفهذا من نعمته ]سورة البقرة) ١٥١- ١٥٠([ }نَاكَم -
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 ، نعمتي عليكم بتحويلكم إلى أعدل قبلةمتأتم، فهو يمتن عليهم بهذا،  عليهم وإفضاله-سبحانه وتعالى
صلى اهللا عليه - الرسول ثَيعني أنه أضاف إليهم بع،  كما أني أرسلت إليكم رسوالً هذه صفته،وهديتكم إليها

 ]سورة الجمعة) ٢([ }هو الَِّذي بعثَ ِفي الُْأميين رسولًا منْهم يتْلُو علَيِهم آياِتِه{بياء  وهو أفضل األن-وسلم

عليه الصالة -قبلة أبيهم إبراهيم وقبلة األنبياء وهي  ته عليهم بتحويلهم إلى أعدل قبلةفإضافة إلى ذلك أتم نعم
  . -والسالم

ويخرجهم من الظلمات إلى ،  وأفعال الجاهلية، ودنس النفوس،األخالقأي يطهرهم من رذائل : ويزكيهم"
   ".النور

ويزكيهم ،  ويزكيهم أيضاً من الشرك،يزكيهم من المعاصي، ها التي يذكرها السلف التزكية تشمل المعاني كل
تبارك -فعلى قدر استقامة العبد على أمر ربه ، فكل ذلك يحصل به التزكية، ويزكيهم بالتوحيد، بالطاعات
تطهيرهم يزكيهم ب، تخليصهم من الشركيزكيهم ب :فتجد بعض العبارات،  على قدر ما تكون زكاته-وتعالى

،  واحدكل هذه العبارات بمعنى، يزكيهم بإبعادهم عن الذنوب والمعاصي واآلثام، يزكيهم بالتوحيد، من الشرك
   .دخل في معنى التزكيةوت

"}الِْكتَاب كُملِّمعيةَ{، وهو القرآن ]سورة البقرة) ١٥١( [}والِْحكْمكُم {  وهي السنة]سورة البقرة) ١٥١([ }ولِّمعيو
ونلَمتَكُونُواْ تَع ا لَمفكانوا في ال ]سورة البقرة) ١٥١([ }مريهون بالقول الفسفَّجاهلية الجهالء ي..."  

هون فَسي: ويمكن أن يقال، لسفه ينسبهم الناس ل:يأهون سفَّفكانوا في الجاهلية ي، يعني المفترىول الفري، الق
  .المفترى المختلق: يعني، قول الفريبال

"ويمن سفارته إلى حال ،فانتقلوا ببركة رسالته، هون بالقول الفريسفَّفكانوا في الجاهلية الجهالء ي 
   ".وأصدقهم لهجة، فاًوأقلهم تكل، وأبرهم قلوباً، فصاروا أعمق الناس علماً، وسجايا العلماء، األولياء

 مضحكة محزنة مما وأشياء" لبيك ال شريك لك إال شريكاً لك تملكه وما ملك، لبيك اللهم لبيك ":كانوا يقولون
أو في غيره من ،  المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم:كتابمثل  في من يقرأ،  ويقولونهكانوا يتعاطونه

كيف كان هؤالء ويتعجب  يستحي العاقل منها،  لها الجبينى ينداًجد أموريقصص العرب وغيرها كالكتب 
 فصار ،-صلى اهللا عليه وسلم-ثم صاروا في عداد العلماء والكبراء والعظماء ببعث محمد  !؟ المثابةبهذه

، هتدى به ويروى عنهم ي وفيما ينقل وتجد كالمهم في تصانيفهم،اشتغالهم بعظائم األمور من الجهاد والعلم
ا الجبين بعد ما كانت تلك الحماقات والسفه والخزعبالت التي يعرق له،طر به المجالسعتُوذكر وي.  

 وأصدقهم ، وأقلهم تكلفاً، وأبرهم قلوباً،صاروا أعمق الناس علماً، و وسجايا العلماء،صاروا إلى حال األولياءو
  ...لهجة
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )٦٧ (سورة البقرة المصباح المنير

   السبت بن عثمان خالد/الشيخ

  

  . وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين

  :-رحمه اهللا تعالى-قال المفسر 

 اآليـة  }عثَ ِفيِهم رسوالً من َأنفُِسِهم يتْلُو علَيِهم آياِتِه ويزكِّيِهم   لَقَد من اللّه علَى الْمؤِمِنين ِإذْ ب      {: وقال تعالى "

َألَم تَر ِإلَى الَِّذين بدلُواْ ِنعمةَ اللّـِه  {: وذم من لم يعرف قدر هذه النعمة فقال تعالى   ، ]سورة آل عمـران   ) ١٦٤([
    والْب ارد مهملُّواْ قَوَأحا ويعنـي بنعمـة اهللا  : -رضي اهللا عنهما-قال ابن عباس  ]سورة إبراهيم ) ٢٨([ }اِركُفْر 

 ومقابلتهـا بـذكره     ،ولهذا ندب اهللا المؤمنين إلى االعتراف بهذه النعمـة        ، -صلى اهللا عليه وسلم   -محمداً  
كَمـا  {: قال مجاهد في قوله ]البقرةسورة ) ١٥٢([ }فَاذْكُروِني َأذْكُركُم واشْكُرواْ ِلي والَ تَكْفُرونِ {: فقال، وشكره

   نكُموالً مسر لْنَا ِفيكُمسوقال الحسن البصري في قولـه     ، يكما فعلت فاذكرون  : يقول ]سورة البقرة ) ١٥١([ }َأر :

} كُموِني َأذْكُرقال ]سورة البقرة ) ١٥٢([ }فَاذْكُر  :    م فيما أوجبت لكـم علـى       كُاذكروني فيما افترضت عليكم أذكر
ني في مأل   ومن ذكر ، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي      ((: حديث الصحيح يقول اهللا تعالى    وفي ال ، ينفس

  ".)١())ذكرته في مأل خير منه

  :أما بعد،  والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا

 وفعلـت   ،يكم هذا الرسـول    كما بعثت إل   : أي ]سورة البقرة ) ١٥٢([ }فَاذْكُروِني َأذْكُركُم {: فقوله تبارك وتعالى هنا   
  .بكم هذا اإلفضال واإلحسان فاذكروني

.. ))من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي      ((: ولهذا أورد الحديث هنا   ، الجوارحيكون باللسان والقلب و   : والذكر

ونـي  ذكرا ]سـورة البقـرة   ) ١٥٢([ }فَاذْكُروِني َأذْكُركُم { :ل تحت عموم قوله تبارك وتعالى     فهذا داخ ، إلى آخره 
فيـه  أيضاً  ويدخل  ، ويدخل فيه أيضاً ذكره تبارك وتعالى بالعمل بالجوارح       ،  أذكركم في المأل األعلى    كمسنتلبأ

 وقيام ذلك فـي القلـب مـع         ،واستحضارها، انفإن هذا الذكر تارة يكون باإلقرار بالنعمة باللس       ، القلببذكره  
  .]ورة سبأس) ١٣([ }اعملُوا آَل داوود شُكْرا{ العمل بالجوارح

قيام القلب بوظائفـه التعبديـة   أيضاً بالقلب بويكون ،  بألوان الذكر-عز وجل - بذكر اهللا    ،ويكون أيضاً باللسان  
 ..وكذلك بأعمال الجوارح من صـالة وحـج     ، من محبة وشكر ورضاً وصبر وما إلى ذلك من أعمال القلوب          

 ولهذا يقول بعضهم كـسعيد      ]سورة البقرة ) ١٥٢([ }كُركُمفَاذْكُروِني َأذْ {: فهذا كله داخل تحت قوله    ، إلى غير ذلك  
فالذكر يكون بالطاعة بجميع أنواعها منقسمة على اللسان والقلب         ، اذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب   : بن جبير 
ني في مأل ذكرتـه فـي       من ذكر (( أيضاً بذكره باللسان  وكذلك  ،  اذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب    ،والجوارح

  .وهكذا ))همن خير مأل

                                                
  ).٧٠٠٨ – ٦٧ص/٨ج  (تعالى اهللا إلى والتقرب والدعاء الذكر فضل باب، والتوبة والدعاء الذكرفي مسلم أخرجه - 1



 ٢

 قـال  :-صلى اهللا عليه وسـلم   -قال رسول اهللا    :  قال -رضي اهللا تعالى عنه   -ى اإلمام أحمد عن أنس      وور"
إن ذكرتني في مأل ذكرتك في مـأل        و، يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي         ((: -عز وجل -اهللا  

وإن دنوت منـي ذراعـاً   ، ت منك ذراعاً وإن دنوت مني شبراً دنو،-في مأل خير منه : أو قال -من المالئكة   
  ". أخرجه البخاري، صحيح اإلسناد)٢())وإن أتيتني تمشي أتيتك هرولة، دنوت منك باعاًَ

 :هو من أوضح ما عبر به عن معناهـا  قول سعيد بن جبيرو ،كما سبقالذكر   هذا مما يدخل في   على كل حال  

رحمـه  -ي اختاره كبير المفسرين ابن جرير الطبـري          وهو الذ  "اذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب والمغفرة    "
  .جميعاًاألمور  فاآلية تشمل هذه، -اهللا

عد على شـكره بمزيـد    وو، أمر اهللا تعالى بشكره]سورة البقـرة ) ١٥٢([ }واشْكُرواْ ِلي والَ تَكْفُرونِ  {: وقوله"
  ".]إبراهيم سورة) ٧([ }ِإن عذَاِبي لَشَِديدلَِئن شَكَرتُم َألِزيدنَّكُم ولَِئن كَفَرتُم {:  فقال،الخير

فالـذكر   ]سورة البقرة  )١٥٢([ }فَاذْكُروِني َأذْكُركُم {: هناك قال  ]سورة البقرة ) ١٥٢([ }واشْكُرواْ ِلي {: اآلن في قوله  
  روا اشـك ، مةيكون في مقابل النع   :  وأما الشكر فهو كما يقولون     ، ويكون بالقلب والجوارح   ،يكون باللسان ابتداء

  .-صلى اهللا عليه وسلم-وإتباعاً لنبيه ، -عز وجل- تزدادوا عبودية هللا لي على هذا اإلنعام واإلفضال

 لوج الذي يخرج مـن    سولهذا يقال للع  ،  أو الزيادة  من الظهور  : أصله -كما مر في بعض المناسبات    -الشكر  و

شكرت :  للدابة إذا ظهر عليها أثر السمن      ويقال، شكير: - بعدما تقطع  وهو الغصن الصغير األخضر   -الشجرة  
 باللـسان والقلـب     ظهور أثر النعمة على المنعم عليـه       فهذا الشكر هو     ،ظهر عليها أثر السمن   بمعنى  ، الدابة

  :)٣ (ولهذا قال الشاعر، والجوارح

ــة   ــي ثالث ــاء من ــادتكم النعم   أف

  

  يدي ولساني والـضمير المحجبـا        

  

  . القلب واللسان والجوارح: ونتج عنه شكر هذه الثالثة عليرإنعامكم وإفضالكم أثّ: يقول

 -رضي اهللا تعالى عنـه -خرج علينا عمران بن الحصين    : وروى اإلمام أحمد عن أبي رجاء العطاردي قال       "

 طْوعليه م٤ (فر(  َمن خ ز)صلى اهللا عليـه وسـلم   -إن رسول اهللا    : فقال،  لم نره عليه قبل ذلك وال بعده       )٥- 

                                                

 أنـس  عنالبخاري ، وذكره الشيخين شرط على صحيح إسناده: على المسند هتعليقفي   األرنؤوط شعيبوقال   )١٢٤٢٨ –١٣٨ص/٣ج(مسند   في ال  - 2

   ).٧٠٩٩ – ٢٧٤١ص/٦ج (ربه عن وروايته -وسلم عليه اهللا صلى- النبي ذكر باب التوحيد كتابمختصراً في  هريرة أبي عن مالك بن

 )نفـح الطيـب  ( وفـي  )٣٣٢ص/١ج ()نهايـة األرب فـي فنـون األدب     ( وفي   )٤٧٢ص/١ج(ربيع األبرار   :  ذُكر البيت غير منسوب لقائل في      - 3

  . وغيرها)٢٧٤ص/٦ج(

ِمطْرف وِمصحف، : مطْرف ومصحف، وأهل الحجاز يقولون: الميم وضمها مع سكون الطاء وفتح الراء فيهما، تقول تميمبكسر ، كمكرم: المطْرف - 4
ما جعل في طرفيـه    : المطرف من الثياب  : ثوب من خز مربع له أعالم، قال الفراء       : وهو واحد المطارف، وهي أردية من خز مربعة لها أعالم، وقيل          

لـسان العـرب    : ينظر. أدير، والميم زائدة  : ِمغزل كمنبر، وأصله مغزل بالضم من أغزل أي       : رف بالضم؛ ليكون أخف كما قالوا     علمان، واألصل مط  
  .وغيرها) ٤١٤ص/١ج(وجمهرة اللغة ) ٣٧١ص/٢ج(والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير) طرف(والقاموس المحيط مادة 

:  عند حديث)٥٥ص/١٠ج(فتح الباري وفي هذا الحديث ما يدل على جواز لبسه، قال ابن حجر في            ،روف مع اِإلبريسم ثياب من ضرب هو : الخز - 5

 ، من الصحابة لبسوه    ألن كثيراً  ؛ثم تعقبه بأنه ليس بمحفوظ     -الخز–ووقع عند الداودي بالمعجمتين     : ")) والحرير حرليكونن من أمتي أقوام يستحلون ال     ((
رف أن المـشهور   وقد ع، وهو ضرب من األبريسم كذا قال-الحرير ذكر مع متناسب ألنه-واية هذا الحديث باإلعجام  المشهور في ر   :بن األثير اوقال  

 الخـز   :بن العربـي  ا وقال   -آخر لشيء تحريماً يكون أن فاألنسب تكراراً فيكون منه نوع فالخز الحرير حرم إذاألنه  - في رواية البخاري بالمهملتين   
وهو ما رجحه شراح البخاري منهم ابن ، لكن كونه بالمهملتين أرجح".  وليس فيه وعيد وال عقوبة بإجماع،ختلف فيه واألقوى حلهبالمعجمتين والتشديد م 



 ٣

علـى  ((: وقـال روح مـرة   )) خلقـه   فإن اهللا يحب أن يرى أثر نعمته علـى          اهللا عليه نعمةً   من أنعم ((: قال
  ".)٦())عبده

إنما أخذته بعلمي وحذقي بألوان     أو  ، هذا من عندي  : ال يقول ، ها أن يقر اإلنسان بها وال يجحد      من شكر النعمة  
مثلـه  و  ، مهو لم يصدق في هذا الكـال       و ، ولم أربح شيئاً   ،ل شيئاً أنا لم أحص  : أو يجحد ويقول  ، المكاسب مثالً 

وهـو  ، ن اإلجابـة ولم أحس،  أنا لم أعرف الجواب  :يقول للناس بعدما يخرج   ختبار و الطالب الذي يدخل في اال    
  . فهذا من كفر النعمة،غير صادق بهذا

ـ ،  من غير سرف وال افتخار   -عز وجل -وكذلك أيضاً ظهور أثر هذه النعمة باستعمالها فيما أباحه اهللا            ذلك ول
 يلبس ثوباً مخرقـاً   فال -عز وجل -أغناه اهللا   قد  نسان  اإلفإذا كان   ، فإن اهللا يحب أن يرى أثر نعمته على عبده        

 القيامـة  يـوم  اهللا دعاه عليه يقدر وهو هللا تواضعاً اللباس ترك من((: وهذا ال يعارض  ، فيظهر أثر ذلك عليه   

البـذاذة مـن    ((: وكـذلك فـي قولـه      ،)٧())بسهايل شاء اإليمان حلل أي من يخيره حتى الخالئق سوءر على
 يلبس أشياء قد تكـون  :أي ،وإنما المقصود ترك رفيع الثياب، ترك النظافة : المقصود بالبذاذة ليس   )٨())اإليمان
  .وسطاً

 ،األفـصح و  وهو األشـهر   الذي جاء في القرآن   وهو  يت بالالم   عد ]سورة البقرة ) ١٥٢([ }واشْكُرواْ ِلي {: قولهو
لكنـه ورد فـي كـالم       ،  يحضرني  ولم يرد في القرآن فيما     ،نفسهابوقد تتعدى   ، اشكروا هللا ، شكرت لك  :تقول

  .العرب

ــاعةً   ــاني سـ ــا إن أنظرتمـ   إنكمـ
   

  )٩(شكرتكما حتى ُأغيـب فـي قبـري         
  

  :)١٠(قول اآلخرمنه و، شكرت لكما: لولم يق، شكرتكما: قال

                                                                                                                                                            

إنه وإن أدخله في باب اللباس فالراجح : لكن نقول ، إن إدخال الحديث في باب اللباس يرجح المعجمتين؛ ألن الخز من اللباس           : وإن قال الصنعاني  ، حجر
خص في وغيرهما ما يدل على الترابن أبي شيبة  وقد أورد مالك و.وإدخاله في باب اللباس إنما هو من أجل ما عِطف عليه وهو الحرير   ، لمهملتينأنه با 

 .لبس الخز

 بـن  ضيلف غير الشيخين رجال ،ثقات رجاله ،صحيح إسناده: على المسند  هتعليقفي   األرنؤوط شعيبوقال  ) ١٩٩٤٨ – ٤٣٨ص/٤ج(مسند   في ال  - 6

  .١٧١٢:رقم حديث انظر الجامع صحيح في )عبده على: (لفظ األلباني، وصحح ثقة وهو النسائي له روى فقد القيسي فضالة

وحسنه األلباني   ،)١٥٦٦٩ – ٤٣٩ص/٣ج(في المسند   أحمد  و ،)٢٤٨١ – ٦٥٠ص/٤ج (والورع والرقائق القيامة صفة كتابفي  الترمذي   أخرجه   - 7
  ).٧١٨ - ٣٣٧ص /٢ج(السلسلة الصحيحة في 

 لـه  يؤبـه  ال مـن  بـاب  ،الزهـد  كتاب في   ابن ماجه ، و )٤١٦٣ – ١٢٥ص/٤ج (اإلرفاه من كثير عن النهى باب،  الترجلفي   داود   وأب أخرجه   - 8

لشعبة  ا ،شعب، والبيهقي في ال   البلوي أمامة أبو ثعلبة بن إياسمعجم   ) ٧٨٨ – ٢٧١ص/١ج(الكبير  والطبراني في المعجم     ،)٤١١٨ – ١٣٧٩ص/٢ج(
 ،)٦١٧٣ - ١٥٥ص/٥ج( اللبـاس  في التواضع اختار فيمن فصل ،منها يكره وما ،واألواني والزي المالبس في باب وهو ،اإليمان شعب من األربعون

  .٢٨٧٩:رقم حديث الجامع صحيح فياأللباني  هصححو

 المـشهورة   رائيتـه  لجميل بـن معمـر مـن         )٨٤ص/١ج ()مصارع العشاق (وصاحب   )تزيين األسواق في أخبار العشاق    ( البيت نسبه صاحب     - 9
  : التي يقول فيها)٢٩ص/١ج(

 على عذبة األنياب طيبة النشِر*** خليلي عوجا اليوم حتى تسلما 

 ب في قبريغيشكرتكما حتى ُأ*** فإنكما إن عجتما لي ساعة 

  سأصرف وجدي فأذنا اليوم بالهجِر*** وإنكما إن لم تعوجا فإنني 
 وحمان هو عبد العزى بن كعب بن سعد بن ، يعمر بن حزن بن زائدة بن لقيط بن أبزى بن ظالم بن مخاشن بن حمان:لراجز واسمهخيلة انُ هو أبو - 10

مسلمة بـن  والبيت من الطويل يمدح فيها       ،شاعر راجز محسن متقدم في القصيد والرجز      وهو   ، حمان ألنه كان يحمم شفتيه     :زيد مناة بن تميم، وقيل له     
  :ول فيها يقعبد الملك



 ٤

   مـن التقـى    شكرتك إن الـشكر حبـلٌ     
  

  عمـةً يقـضي   وما كـل مـن أوليتـه ن         

  

تعمل فـي القـرآن هـو       لكن المس ، وهذا موجود على كل حال ومعروف     ، شكرت لك : لولم يق ، شكرتك: قال
  ."شكرت له" المعدى بالالم

"}   اِبِرينالص عم اللّه الَِة ِإنالصِر وبتَِعينُواْ ِبالصنُواْ اسآم ا الَِّذينها َأيي * ي نالَ تَقُولُواْ ِلمبيِل اللّـِه  وقْتَُل ِفي س
    ونرلَِكن الَّ تَشْعاء ويْل َأحاتٌ بوشـرع  بالشكرلما فرغ تعالى من بيان األمر  ]سورة البقـرة ) ١٥٤-١٥٣([ }َأم 

أو ، فإن العبد إما أن يكون في نعمة فيشكر عليها       ،  واإلرشاد إلى االستعانة بالصبر والصالة     ،في بيان الصبر  
  ".افي نقمة فيصبر عليه

هناك مـا يزيـد     و، صبروإما في نقمة في   ،  إما أن يكون في نعمة فيشكر       هذا الذي ذكره في هذا االنقسام      أيضاً
 ألن اإلنسان يطغى فـي حـال         فيحتاج إلى الصبر مع هذه النعمة؛       وهو أن يكون اإلنسان في نعمة      على ذلك 

عـز  -ثبت فيه على طاعـة اهللا       تاج إلى نوع من الصبر ي     فيح ]سورة العلق ) ٦([ }كَلَّا ِإن الِْإنسان لَيطْغَى   { الغنى
  .-وجل

الفقير ليس أمامه إال الصبر     : قالوا، ولذلك تكلم أهل العلم كثيراً في المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر           
، ها نفسه ويستطيع أن يصل إلى ما شاء من مطلوباته التي تهوا         ، بينما الغني مباهج الدنيا أمام عينه     ، أو الجدار 

 وحبس نفسه عن االسترسال مع داعية الهوى فإن ذلـك يكـون             ،فإذا صبر ، ولذلك كان الغنى مظنة الطغيان    
وال يتأتى الـشكر إال بهـذا       ، فهذا لون من الصبر في الواقع ممزوج بالشكر       ، أعظم مما يقع للفقير من الصبر     

  .الصبر أصالً

الشكر لـه   أن -إن شاء اهللا-في الكالم على األعمال القلبية مة؟ سيأتي  هل يشكر على النق،مةوكذلك أيضاً النق 
فـإن  ، فإن ارتقى درجـة فالرضـا  ، ن اإلنسان في مقابل النقم مطالب بالصبر وجوباً      إإذ  ، محل في هذا المقام   

، ونماذج من كالم الـسلف    ، وسيأتي بيان وجه الشكر على هذه المصيبة      ، -عز وجل -ارتقى درجة فالشكر هللا     
 ادر أن الشكر يكون في محل النعمة      المتبألن   ؛ في شكرهم إزاء النقم    -رضي اهللا تعالى عنهم   -ف  وأحوال السل 

 وهذا يأتي فيه اآلخـر      ، أن هذا يأتي فيه هذا     ولكن فيه ما ذكرت   ، إزاء النقمة بوالصبر يكون   ، أو بسبب النعمة  
  . أيضاً

                                                                                                                                                            

  ويا فارس الهيجا ويا جبَل األرِض*** أمسلمةٌ يا نَجَل خير خليفٍة 

  وما كلُّ من َأوليته نعمةً يقِضي*** شكرتك إن الشكر حبٌل من التقى 

  علي لحافاً سابغَ الطوِل والعرِض*** وألقيتَ لما أن أتيتك زائراً 

  إلى أخرها.... ذكر أنبه من بعِضولكن بعض ال*** ونبهتَ من ذكرى وما كان خامالً 

 )٤٤٨ص/١ج(التذكرة الحمدونية  و)١٥ص/١ج( القالي أمالي: (ينظر" نفسه من يضع ولم صاحبه مدح! األشراف شعر يكون هكذا": فقال الرشيد وسمعه

نهاية األرب في فنـون   ( و )١٣٤ص/١ج ()الحيوان( و )٨٧ص/١ج(بن القيسراني   ال )المؤتلف والمختلف ( و )١٣٣ص  /٣ج ()محكم والمحيط األعظم  ال(و
 )زهر اآلداب وثمر األلباب( و)٦٦ص/١ج ()بهجة المجالس وأنس المجالس( و)٤٢ص/١ج ()الجليس الصالح واألنيس الناصح( و)٣٣٣ص/١ج ()األدب

  . )٣٩١ص/١ج(

  



 ٥

إن أصابته سراء فشكر كـان  ، ن خيراً لهعجباً للمؤمن ال يقضي اهللا له قضاء إال كا   ((: كما جاء في الحديث   "
وبين تعالى أن أجود ما يـستعان بـه علـى تحمـل             ) ١١())ن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له      وإ، خيراً له 

 }ينواستَِعينُواْ ِبالصبِر والصالَِة وِإنَّها لَكَِبيرةٌ ِإالَّ علَى الْخَاِشعِ       {: كما تقدم في قوله   ، الصبر والصالة المصائب  

  ".]سورة البقرة) ٤٥([

 سحـب وفي حال النعمـة     ،  الجزع والتسخط   بالنسبة للمصائب عن   النفسحبس   بمعنى   ستعينوا بالصبر يعني ا 
،  شكراًً على هذا اإلنعام واإلفضال     -عز وجل -نفسه فيحملها على طاعة اهللا      اإلنسان  يحبس  ، النفس عن البطر  

ولكـن لمـاذا   ،  وإال لصار الناس في أعلى درجات العبودية  برادة والعمل الصالح يحتاج إلى ص     فالطاعة والعب 
نفس قـد جبلـت   وكذلك المعصية فإن ال،  بسبب قلة الصبر على الطاعة؟-عز وجل-هذا التفريط في حق اهللا   

ن من أجل فطامها عـن   فيحتاج اإلنسا]سورة آل عمران ) ١٤([ }زين ِللنَّاِس حب الشَّهواتِ   {على محبة الشهوات    
  .ان بحاجة إلى الصبر على الثالثةوبالتالي فاإلنس، وهذا أمر مشاهد ال يحتاج إلى تقرير،  إلى صبرحبوباتهام

من أعظم ما يقوي اإلنسان على لـزوم طاعـة   ألنهما  ]سورة البقرة) ٤٥([ }واستَِعينُواْ ِبالصبِر والصالَةِ { :فقوله
ـ    ت ال ةل على السالك سلوك الطريق الشاق     هعاب فيس  وتحمل األكباد واآلالم واألت    ،-عز وجل -اهللا    اي حفـت به

 معه إلـى اسـتعانة      اإلنسانفهذا كله يحتاج     )١٢())بالشهوات النار وحفت ،بالمكاره الجنة حفت(( طريق الجنة 
  .بالصبر والصالة

 فيه مـن   المناجاة تؤثر فهذه، ويسهل عليه ، -عز وجل -فالصالة تقوي قلبه وعزمه فيخف عليه السير إلى اهللا          
) ٤٥([ }ِإن الصلَاةَ تَنْهى عِن الْفَحشَاء والْمنكَـرِ      {، كفاف عما ال يليق   ن واإل ،ألوان صالح القلب والحال والعمل    

، ت عليه وإال فإن قلبه قد يتفل    ،  فيحصل له راحة القلب    ،فيستعين بها ، إلى غير ذلك من آثارها     ..]سورة العنكبوت 
  .فالصالة من أعظم ما يحصل به ذلك، ويض وتريحتاج هذا القلب إلى ضبط

واسـتَِعينُواْ  {: فـصلى وقـال   -وهو بين مكة والمدينة - من راحلته     نزل ،عي إلى ابن عباس أخوه    ولهذا لما نُ  
لَى الْخَاِشِعينةٌ ِإالَّ عا لَكَِبيرِإنَّهالَِة والصِر وبسورة البقرة) ٤٥([ }ِبالص[.  

، -رضي اهللا تعالى عنـه    - عقبة بن أبي معيط وهي زوج عبد الرحمن بن عوف             بنت ونقل ذلك عن أم كلثوم    
:  عمـالً بهـذه اآليـة   وجعلـت تـصلي  ، فخرجت إلى المـسجد ، ات فظنوا أنه قد م   ،أغمي عليه فلما مرض   

  .]سورة البقرة) ٤٥([ }واستَِعينُواْ ِبالصبِر والصالَِة{

والثاني أكثر ثواباًَ   ،  وصبر على فعل الطاعات والقربات     ،مالمآثفصبر على ترك المحارم و    ، ر صبران والصب"
كاالستغفار مـن   ، فذلك أيضاً واجب  ، وأما الصبر الثالث وهو الصبر على المصائب والنوائب       ، ألنه المقصود 

ـ    : الصبر في بابين  ": كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم       ، المعايب وإن ثقـل علـى      ،بالصبر هللا فيما أح 

                                                

ـ في   األرنؤوط شعيبقال  ) )ال يقضي اهللا له شيئاً    : ((بلفظ] ٢٠٢٩٨ -٢٤ ص   -٥جزء  [ على المسند    اهللا عبد زيادات من الحديث - 11 علـى   هتعليق
-١جـزء [السلـسلة الـصحيحة     وصححه األلباني في    " ثقات اإلسناد رجال وباقي ،عاصم بن ثعلبة أجل من حسن إسناد وهذا ،صحيح حديث: "المسند

  ).٢٩٩٩-٢٢٩٥ ص-٤جزء[  خير كله أمره المؤمن باب، والرقائق الزهد كتابفي مسلم ، وأصله في )١٤٨-٢٧٧ص

   ).٢٨٢٢ –٢١٧٤ص -٤جزء [وأهلها نعيمها وصفة الجنة كتاب فيمسلم خرجه  أ- 12
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فمن كان هكذا فهو من الصابرين الـذين        ،  وإن نازعت إليه األهواء    ،هِر والصبر هللا عما كَ    ،داناألنفس واألب 
إن شاء اهللا-سلم عليهم ي-."  

سالَم علَيكُم ِبما صـبرتُم فَـِنعم عقْبـى          * والمالَِئكَةُ يدخُلُون علَيِهم من كُلِّ بابٍ     {المالئكة   يسلم عليهم    :يعني
 وصـبرتم علـى   ،وصبرتم عن معـصيته   ، صبرتم على طاعة اهللا في الدنيا     بما   ]سورة الرعد ) ٢٤-٢٣([ }ِرالدا

: قـال ، وهو الصبر على الطاعـة    ، ن الثاني أفضل  إ:  هنا -رحمه اهللا -الحافظ ابن كثير    قال  و، أقداره المؤلمة 

وأما التـرك فإنـه لـيس       ، حالصالبمعنى أن اإلنسان إنما خلق للقيام بوظائف العبودية بالعمل          ، ألنه المقصود 
 ليس مقـصوداً لذاتـه؛     فإن هذا    ا ترك السرقة والقتل وما إلى ذلك      فإذ، غيرهوإنما هو مقصود ل   ، مقصوداً لذاته 

، وإنما هو الترك فقـط ، صور إنسان ما عنده شيء من األعمال التي يقوم بهافلو تُ ، ألن النفس ما خلقت للترك    
- عن ذكره هللا     ، عن صيامه  ،عن صالته ماذا  ماذا يفعل؟   بعد  و ،وال يفعل كذا  ،   وال يفعل كذا   ،هو ما يفعل كذا   

ويكـون  ، هذه التي يكون فيها بناء القلب     ، هذه وظائف العبودية  ، لق اإلنسان للقيام بها    هذه التي خُ   ؟-عز وجل 
كمـا  ، ان بنية  إال إذا ك    كان الترك ال يؤجر اإلنسان عليه      ولهذا، -عز وجل -فيها الرقي في الدرجات عند اهللا       

ولهـذا كـان شـيخ    ،  في أول عمدة األحكـام )األعمال بالنيات: ( في الكالم على حديث  -إن شاء اهللا  -سيأتي  
في الكالم  قاله   "وإنما هو مقصوداً لغيره   ، فإن الترك ليس مقصوداً لذاته    ":  يقول -رحمه اهللا -اإلسالم ابن تيمية    

  .على مسألة إنكار المنكرات

 ال تفعـل    ، هذا ال تقرب منه    ،هذا فيه كذا  ،  هذا ما يجوز   ، هذا بدعة  ، احذروا :لناس دائماً  تربي ا  فمن الخطأ أن  

بقلبـه ولـسانه   ،  يشتغل به،ماذا عمل هذا اإلنسان؟ أعطه عمالً إيجابياً يقوم به  هذا؟   وبعد،  ال تقارف كذا   ،كذا
جة إلى عمـارة هـذا القلـب    فهو بحا، يموت قلبه، يتالشىوهذا ينتهي  ، ما يعرف إال فقط التحذير    ، وجوارحه

  . الحيثيةهولهذا كان الصبر على الطاعة أعظم من هذ، فهو المقصود، بالعمل الصالح

يخبـر تعـالى أن      ]سورة البقرة ) ١٥٤([ }والَ تَقُولُواْ ِلمن يقْتَُل ِفي سبيِل اللِّه َأمواتٌ بْل َأحياء         {: وقوله تعالى "
ن أرواح الشهداء فـي حواصـل طيـر        إ((: كما جاء في صحيح مسلم    ،  أحياء يرزقون الشهداء في برزخهم    

ـ افاطلع عليهم ربـك     ،  ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش       ،خضر تسرح في الجنة حيث شاءت       ةطالع
 ثـم عـاد إلـيهم    ؟ أحداً من خلقكا وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعِطنيا رب : ماذا تبغون؟ فقالوا  : فقال

نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سـبيلك          :  قالوا ، أن يسألوا  منتركون  وا أنهم ال ي   فلما رأ ، بمثل هذا 
إني كتبت أنهم إليهـا ال  : -جل جالله-فيقول الرب ، لما يرون من ثواب الشهادة، حتى نقتل فيك مرة أخرى    

  .)١٣())عونيرج

مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بـن        وفي الحديث الذي رواه اإلمام أحمد عن اإلمام الشافعي عن اإلمام            
نـسمة المـؤمن    ((: -صلى اهللا عليه وسلم   -قال رسول اهللا    :  قال -رضي اهللا عنه  -كعب بن مالك عن أبيه      

                                                
  ).١٨٨٧ – ١٥٠٢ص - ٣جزء [يرزقون ربهم عند أحياء وأنهم ،الجنة في الشهداء أرواح أن بيان باب، اإلمارة كتابفي مسلم  أخرجه - 13
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،  ففيه داللة لعموم المـؤمنين أيـضاً       )١٤()) إلى جسده يوم يبعثه    ه اهللا علق في شجر الجنة حتى يرج     عطائر تَ 
  ".تكريماً وتعظيماًقرآن تشريفاً لهم ووإن كان الشهداء قد خصصوا بالذكر في ال

بعض األعمـال الـصالحة      أو أصحاب    ، في وجه تخصيص بعض المؤمنين     : السؤال األول  :هنا يرد سؤاالن  
وحيـاة  ،  إما ينعمون وإمـا يعـذبون  مع أن الجميع في حال البرزخ    ، داءالشهك أنهم أحياء عند ربهم يرزقون    ب

وال شك  ، هو تلك المنزلة التي تكون بين الدنيا وبين اآلخرة        ،  هو الحاجز  :فالبرزخ، الشهداء هي حياة برزخية   
بعد  ثم   ،حيث يحاسب الناس  ،  بعد البعث والنشور والحساب     ليس كنعيمهم حينما يدخلون الجنة     أن نعيم الشهداء  

 فـي الحيـاة     فهـذا دخـول دون دخـول      ، الجنة آنذاك فالشهداء من جملة من يدخل      ، يدخل الناس الجنة  ذلك  
ويحصل على سـبيل التبـع   ،  أو العذاب لروحه،والحياة البرزخية يحصل فيها النعيم لروح اإلنسان  ، لبرزخيةا

، أو عذاب البدن والـروح تبعـاً لـه        ، فكما أن الغالب في هذه الحياة هو نعيم البدن        ، من ذلك للبدن ما يحصل    
  . ونعيم الروحالحياة اآلخرة يستوي فيها نعيم البدنو، فالحياة البرزخية على العكس

وقد ، هذا السؤال وارد  و  ينعمون؟ فالمقصود ما وجه تخصيص بعض المؤمنين مع أن الجميع إما يعذبون وإما           
بأن أولئك قد خـصوا  :  كابن جريرفمنهم من يجيب، -رحمه اهللا-ابن جرير الطبري    كأورده بعض أهل العلم     

على اختالف درجاتهم في    ، نعم أو يعذب   وإال فالجميع ي   ،رفعاً لمقامهم و، وترغيباً بعملهم ،  بشأنهم اًبالذكر تنويه 
  .النعيم

وإن كانـت   ، ن هؤالء أحياء حياة تختلف عن حياة غيرهم في البرزخ         إ: ربما يكون أدق في الجواب أن يقال      و
فهم أحيـاء  ، -تبارك وتعالى-اهللا  كما أخبر    ، تسرح في الجنة   ، فهم في أجواف طير خضر     ،كلها حياة برزخية  

فلما كان  ]سورة آل عمـران ) ١٦٩([ }حسبن الَِّذين قُِتلُواْ ِفي سِبيِل اللِّه َأمواتًا بْل َأحياء ِعند ربِهم يرزقُون    والَ تَ {
 وإن كانت ماتـت     ، أن هؤالء أحياء   -عز وجل -أخبر اهللا   ، نه قد مات وقضى نحبه    إ: تلالذي يقال عادة لمن قُ    

مـا تخرقـت      فجعل أرواحهم في جوف طير خضر بعـد        ، بهذا -عز وجل -   ولهذا عوضهم اهللا  ، أجسادهم
أرواحهـم فـي جـوف طيـر        ((: والحديث على ظاهره أن   ، -عز وجل -أجسادهم حينما قتلوا في سبيل اهللا       

  . عن أجسادهم بهذهأو كأن اهللا عوضهم،  فصارت كالمراكب لألرواح))خضر

بين الشهيد وبـين     ؟ما الفرق إذاً بين األمرين     :-سؤال الثاني وهذا هو ال  - يث اآلخر بينما الفرق بينه وبين الحد    
لق في شجر الجنة    عطائر تَ ((  يعني روح المؤمن   ))نسمة المؤمن (( عموم المؤمنين؟ فهنا الحديث ثابت صحيح     

ـ       ))أرواح الشهداء في جوف طير خضر     (( ))ى يرجعه اهللا إلى جسده يوم يبعثه      حت ل ا وبالتالي ال يـصح أن يق
 أن األرواح تصور بهيئة طير خضر؛ ألن الحـديث          أي،على هيئة طير خضر   : ن المقصود إ: ضهمكما قال بع  

 فـي  تطيرأي ،  وتسرح في الجنة، تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش،في جوف طير خضرصريح وواضح أنها   

                                                

 -١٠٨ ص   - ٤جزء[ المؤمنين أرواح باب   الجنائز كتابفي   النسائيو) ٥٦٨ – ٢٤٠ ص - ١جزء[الموطأ رواية يحيى الليثي      أخرجه مالك في     - 14

وقـال  ) ١٥٨١٥ – ٤٥٥ ص   -٣جـزء [في المسند   أحمد  و )٤٢٧١ –١٤٢٨ ص   - ٢جزء[ والبلى القبر ذكر باب الزهد كتابفي  ابن ماجه   و) ٢٠٧٣
 جـده  من الحديث هذا يسمع لم كعب بن اهللا عبد بن الرحمن عبد النقطاعه ضعيف إسناد وهذا ،صحيح حديث: على المسند  هتعليقفي   األرنؤوط شعيب

 -١٩جزء[ المعجم الكبير والطبراني في    ،)٤٦٥٧ – ٥١٣ ص   -١٠جزء  [ الشهادة فضل باب السير كتابفي  ابن حبان   ، وأخرجه أيضاً    مالك بن كعب

  .٢٣٧٣:رقم حديث: الجامع صحيح في األلبانيوصححه  ،)١١٩ –٦٣ص
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كـون   وإنمـا ت   ، فهي ليست في حواصل طيـر      ))نسمة المؤمن طائر  ((:  قال  كما بينما أرواح المؤمنين  ، الجنة
وتأوي إلـى  ، تسرح في الجنة حيث شاءت   -أرواح الشهداء - تلك   والحظ الفرق بينهما  ، ير في الجنة   يط طائراًً

لق بـشجر  عبينما أرواح المؤمنين تكون طائراً ي، ي فيها أرواح الشهداء  الطير الت تلك  ، قناديل معلقة في العرش   
هـذه  ،  وتأوي إلى قناديل معلقة فـي العـرش  ،تتسرح في الجنة حيث شاء ، أيهما أكمل؟ الشهيد أكمل   ، الجنة
وهذا المعنى هـو    ، شعر بمعنى  ي )لُقعتَ(وهذا اللفظ   ، ق بشجر الجنة  لَعق وتَ لُع تَ -فتحها و تأتي بضم الالم  -تعلق  

نصوص التـي وردت     من استقراء ال   هذاويعرف  ،  أو نحو ذلك   ، الكفاية من األكل أو القوت     رما يحصل به قد   
  .))تعلُق في شجر الجنة(( :فيها هذه العبارة

ـ ي، واهللا   كثيـر فيهـا   واألقـوال والخـالف     ، كالم طويل فيها    مسألة الكالم في األرواح    وعلى كل حال   : لوق

ذي ولكن ال  ]سورة اإلسراء  )٨٥([ }ويسَألُونَك عِن الروِح قُِل الروح ِمن َأمِر ربي وما ُأوِتيتُم من الِْعلِْم ِإالَّ قَِليالً             {
مـا مزيـة   : لو قـال قائـل  ، ويحتاج إلى معرفته هو وجه الجمع بين النصوص       ، ينبغي أن يتفطن له اإلنسان    

وتأوي إلى قناديل معلقـة     ،  وهي في أجواف طير خضر     ،نها تطير في الجنة حيث شاءت     إ:  إذاً؟ نقول  الشهداء
  .فما يحصل لهم من النعيم أكمل وأعظم مما يحصل لغيرهم، في العرش

وجاء في األحاديـث أن المـؤمن       ،  ولذلك لها اتصال باألجساد    ، قضية غيبية  -كما قلت - على الروح    الكالمو
،  والكافر يفتح له أيـضاً كـذلك  ، حها ونعيمها  ويأتيه من رو   ،مكانه في الجنة  منها   يرى   ،فتح له نافذة في قبره    ت

فهذا يأتيـه العـذاب   ،  ال تقم الساعةرب: والكافر يقول، رب أقم الساعة  : ن المؤم  يقول ولهذا، إلى قيام الساعة  
  . إلى آخره..قبرالح ويوسع له في ووهذا يأتيه من الر، في القبر

ذكرها الحافظ ابن كثيـر   والتي    التي عندنا  وهذه النصوص ، فهذا يدل على أن األرواح تعذب وتنعم في القبور        
مـا  وبعض اآلثار عن السلف      وجاء في بعض النصوص   ،  في الجنة  يحصل تدل على أن النعيم      -رحمه اهللا -

ولها حركـة وانتقـال ال      ، ن األرواح لها شأن أخر    إ: -واهللا تعالى أعلم  - يقال   فعلى كل حال  ، يشعر بغير ذلك  
 -عز وجـل  -واهللا   ،اًل حتى في الرؤى تجد اإلنسان نائم      ب، تقاس بحركة وانتقال اإلنسان في هذه الحياة الدنيا       

ويبقـى  ، يبقى تعلقها بالبـدن   ،  ولكنه صعود دون صعود    األرواح تصعد ف، األنفس حين موتها  أخبر أنه يتوفى    
 وربما التقت ببعض األرواح من الموتى       لكن هذه الروح تحلق   ، ي وفاة صغرى  فه، مات: ال يقال ، اإلنسان حياً 
ورأى نفسه ربما في أماكن بعيـدة       ، وربما رأى اإلنسان نفسه في مقامات رفيعة في المأل األعلى         ، أو األحياء 

  .، ولها أحوالفاألرواح لها تنقالت، ن األرضم

 فـي   مع أنهم ينعمون  ،  رأى األنبياء كل واحد منهم في مقامه في المأل األعلى          -صلى اهللا عليه وسلم   -والنبي  
فإذا كان هذا يحـصل للـشهداء فاألنبيـاء      ، يعني حال األنبياء أكمل من حال الشهداء وعموم المؤمنين        ، الجنة
صـلى  - موسى   ورأى، أخبر أنه رآهم في الجنة    و،  في السماوات  -صلى اهللا عليه وسلم   -ورآهم النبي   ، أعظم

 وهـم فـي      باألنبياء في بيت المقـدس     -صلى اهللا عليه وسلم   -وصلى  ،  وهو يصلي في قبره    -اهللا عليه وسلم  
  .وقد رآهم في المأل األعلى، المأل

وبالتـالي  ،  وتصل إليه عقولنا   ،ركة ما ال ندركه   فلها من التنقل والح   ، الماديفاألرواح ال تقاس على هذا العالم       
بعـض  ، ربما في غير ذلـك وتنعم أيضاً ، عم أيضاً في الجنة وتن، أرواح المؤمنين تنعم وتعذب في القبر     : نقول
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 ال يكون من قبيل دخول الجنة الـذي         ولكن تنعمها في الجنة   ،  المؤمنين على أفنية القبور أرواح   : السلف يقول 

  ذلـك،  وما إلى،لق في شجر الجنةعتَ، ولكنها تطير في شجر   ، فيدخلون منازلهم ، ستفتحونهاهو دخولها حينما ي   

 أن يجعلنا   -عز وجل - نسأل اهللا    ، وهو ما يكون في اآلخرة     ،أما دخول المنازل فإن ذلك يكون بالدخول األكبر       
  .فهذا دخول دون دخول، وإياكم منهم

 ]سورة غـافر ) ٤٦([ } تَقُوم الساعةُ َأدِخلُوا آَل ِفرعون َأشَد الْعذَابِ   ويوم{:  أخبرنا -عز وجل -اهللا  ف وكذلك النار 

 -صلى اهللا عليـه وسـلم     -النبي  و،  فهم يعذبون في قبورهم    ]سورة نوح ) ٢٥([ }ُأغِْرقُوا فَُأدِخلُوا نَارا  {: لكن قال 

، فهذا دخول دون دخـول    ،  يعرفهم ورأى رجاالً ، رأى عمرو بن لحي الخزاعي في النار      ، رأى أناساً في النار   
،  ولكن هذا دخـول دون دخـول  ،في الناروتعذب أيضاً ، وأرواحهم أيضاً لها تنقالت، فهم يعذبون في قبورهم   

،  والثبور ويرونها فيدعون بالويل   ]سورة الفجر ) ٢٣([ }وِجيء يومِئٍذ ِبجهنَّم  {، فالدخول األكبر حينما يؤتى بجهنم    
 هـو   فهـذا ، م مقيدون بالسالسل واألغالل    وه ،ثم بعد ذلك يكبكبون فيها    ،  إلى آخره  ..شمالهمويعطون كتابهم ب  

  .-أعاذنا اهللا وإياكم ووالدينا وإخواننا المسلمين منها-الدخول األكبر 

  . وأنه ال تخالف بينها،درك الجمع بين هذه األحاديث بحيث يفهذا كالم مختصر في مسألة األرواح

لكـن  ، لق في شجر الجنة   عفكما أنه في العموم تَ    ،  يرى أن ذلك بحسب حال كل إنسان       -اهللارحمه  -وابن القيم   
 -صلى اهللا عليه وسـلم    -  لكن النبي    وف طير خضر   األصل أنه في ج    ،كذلك الشهيد ، منهم من تحبس روحه   

 التـي  الـشملة  نإ((: قال، الشهادةهنيئاً له   : قالوا و ،الصحابة بالءه ذكر  أخبر عن ذاك الذي غل الشملة حينما        

لم يكن في جـوف     ،  فدل على أنه حبس    )١٥())نارا عليه لتشتعل المقاسم تصبها لم المغانم من خيبر يوم أصابها
تختلف أحوال الناس فقـد ال  :  يقول-رحمه اهللا -فابن القيم   ، وإنما هو في قبره يعذب بتلك الشملة      ، طير خضر 

وكذلك أهل الجنة قد تكون روحـه علـى         ، لهفيحبس بسبب عمل عم   ، يكون في جوف طير خضر وهو شهيد      
وما ذكرته سابقاً ال يعارض هذا علـى كـل   ،  وقد تكون تطير،تنعم مثالً،  أو نحو ذلك   ،أو في قبره  ، فناء قبره 

  .واهللا أعلم، حال

 من  الزيادة عليه أمر ال حاجة إليه؛ ألن هذا        واالسترسال في هذا و    ،هذا الحد يكفي في الكالم على هذه المسألة       
  ...لغيوبا
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )٦٨ (سورة البقرة المصباح المنير

   السبت بن عثمانخالد/ الشيخ

  

  . وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اهللا وصلى،الحمد هللا رب العالمين

وفْ والْجوِع ونَقٍْص مـن     ولَنَبلُونَّكُم ِبشَيٍء من الْخَ   {:  في تفسير قوله تعالى    -رحمه اهللا تعالى  -قال المفسر   
    اِبِرينشِِّر الصباِت ورالثَّماألنفُِس واِل وواَألم *           اِجعـونِه رِإنَّا ِإلَيةٌ قَالُواْ ِإنَّا ِللِّه وِصيبم متْهابِإذَا َأص الَِّذين * 

ُأولَِئكةٌ ومحرو ِهمبن راتٌ ملَوص ِهملَيع ُأولَِئكونتَدهالْم مسورة البقرة) ١٥٧-١٥٥([ } ه[:  

ولَنَبلُونَّكُم حتَّى نَعلَم الْمجاِهِدين ِمنكُم     {:  كما قال تعالى   ،أخبرنا تعالى أنه يبتلي عباده أي يختبرهم ويمتحنهم       "
  كُمارَأخْب لُونَبو اِبِرينالصكمـا قـال    ، الضراء من خوف وجوع    وتارة ب  ،فتارة بالسراء  ]سورة محمد ) ٣١([ }و

 فإن الجائع والخائف كل منهما يظهر ذلـك         ]سورة النحل ) ١١٢([ }فََأذَاقَها اللّه ِلباس الْجوِع والْخَوفِ    {: تعالى
 }ِبشَيٍء من الْخَـوفْ والْجـوعِ     {: وقال هاهنا  ]سورة النحل ) ١١٢([ }ِلباس الْجوِع والْخَوفِ  {: ولهذا قال ، عليه

  ". بقليل من ذلك:أي ]سورة البقرة) ١٥٥([

  : أما بعد، رسول اهللا والصالة والسالم على ،الحمد هللا

  .]سورة البقرة) ١٥٥([ }ولَنَبلُونَّكُم{ :فقالوالنون الثقيلة هذا الوعد بالالم  -عز وجل-اهللا أكد فقد 

 ،العلم الذي يترتب عليـه الجـزاء       -كما سبق - هناالمقصود بالعلم    ]سورة محمد ) ٣١([ }حتَّى نَعلَم { :وفي قوله 
  .حتى نعلم ذلك حاصالً وواقعاً، ويكون ذلك بصيرورة هذا األمر وتحوله من عالم الغيب إلى عالم الشهادة

سـورة  ) ١١٢([ }ِلباس الْجـوِع والْخَـوفِ  {:  هنا تعليق على قوله-رحمه اهللا -ما ذكره ابن كثير      فالحاصل أن 

سورة ) ١٥٥([ }ِبشَيٍء من الْخَوفْ والْجوعِ   { :وفي هذه اآلية قال   ، الخوفعبر هناك بلباس الجوع و     لماذا   ]النحل

 }فََأذَاقَهـا اللّـه   {: ، فقـال   هنا هو ما يسمى بلطائف التفسير       لماذا فرق بينهما؟ هذا الذي ذكره ابن كثير        ]البقرة

 لبـاس   فأذاقهـا ، أنزل بها بأسه   ،-عز وجل - عذبها اهللا    رةالطائفة أو القرية الكاف   تلك  : أي ]سورة النحل ) ١١٢([
  .ذي يظهر على البسهكاللباس ال، فصار ذلك ظاهراً عليهم، الجوع والخوف

 فهو شيء يسير ال يكون بتلك المثابـة التـي        ]سورة البقرة ) ١٥٥([ }ولَنَبلُونَّكُم ِبشَيءٍ {: هل اإليمان وهنا يقول أل  
  .وجه التفريق بين العبارتينما ذكره في هذا ، أذاقها لباس الجوع والخوف:  مثل،هي من قبيل العذاب

وليس ذلك بقاطع في كثير من هذه المواضع التي يذكرون فيها تلـك       ،  لطائف التفسير فهذا مثال منها     :إذا قيل ف
 -رحمـه اهللا  -الـشاطبي   أنكر  ولهذا  ، يقطع بها في كثير من األحيان     أنه ال   ال  إ ، جميلة ولكنها معانٍ ، اللطائف

 ألنه يرى أن ذلك يخرج بالمفسر عن المعنى المقصود الذي سـيقت              في التفسير؛  اوالتعرض له ، هاغال ب االشت

عـز  - والقول علـى اهللا      إضافة إلى قضية التكلف   ،  عن غيرها من المهم    شتغل بهذه الدقائق  في، من أجله اآلية  
أتى وبين من أغرق في هذه األشياء       التوسط  ، سن هو األح  -واهللا أعلم -لكن التوسط في هذا     ،  بغير علم  -وجل

أن  أحيانـاً فتجـد  تقرأ في بعض كتب التفسير     ألنك    المعنى الذي من أجله سيقت اآلية؛      وأضاع، بأمور متكلفة 
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فالتوسط أن يذكر المعنـى     ، غل القارئ بدقائق قد تكون متكلفة في كثير من األحيان         وشُ، المعنى األصلي ذهب  
  . الملح واللطائف بغير تكلفويذكر من هذه، يبينون أجله اآلية كرت ماألصلي الذي ذُ

ال ، أحياناً هذه تجدونها في كتب التفسير     ، ء من هذا تدونه   إذا مر بك شي   ، ف اًكان حسن هذه اللطائف   ولو جمعت   
فـي مثـل تفـسير      أيضاً  وتجد من هذا    ، مثل تفسير ابن عاشور وأشباهه    ، سيما التي تعنى بالجوانب البالغية    

رحمـه  -وتجدها أيضاًَ كثيراً في كالم ابن القيم        ،  اللباب :هكتابفي  ومن نقل عنه كابن عادل الحنبلي       ، لرازيا
درة التنزيـل   : اللفظي وتوجيه ذلك ككتاب اإلسكافي    وتجدها أيضاً في كتب خاصة فيما يعرف بالمتشابه         ، -اهللا

، وأمثال هذه الكتـب   ، للغرناطي مالك التأويل و، ، والبرهان في متشابه القرآن لزكريا األنصاري      وغرة التأويل 
وكانـت لـه    : يقـول ، أحياناً قد تجدها في تراجم بعض العلماء      ، ةقرأيضاً مثل هذه األشياء في كتب مف      وتجد  

  .استنباطات فيذكر بعض الدقائق واالستنباطات العجيبة واللطائف

ونَقٍْص مـن   {،  بقليل من ذلك   :أي ]سورة البقرة ) ١٥٥([ }لْجوِعولَنَبلُونَّكُم ِبشَيٍء من الْخَوفْ وا    {: وقال هاهنا "
 كموت األصحاب واألقارب ]سورة البقـرة ) ١٥٥([ }واألنفُِس{،  ذهاب بعضها: أي]سورة البقرة ) ١٥٥([ }اَألمواِل

وبـشِِّر  {: قال تعالىولهذا ، والمزارع كعادتها أي ال تغل الحدائق    ]سورة البقرة ) ١٥٥([ }والثَّمراِت{، واألحباب
اِبِرينالص{ ])ن تعالى من الصابرون الذين شكرهم       ]سورة البقرة ) ١٥٥فقال،  ثم بي :}َّةٌ   الِصيبم متْهابِإذَا َأص ِذين

نهم ملـك  وعلموا أ،  تسلوا بقولهم هذا عما أصابهم:أي ]سورة البقرة) ١٥٦([ }ِه وِإنَّا ِإلَيِه راِجعون قَالُواْ ِإنَّا ِللّ  
فأحـدث لهـم ذلـك    ، وعلموا أنه ال يضيع لديه مثقال ذرة يـوم القيامـة      ، هللا يتصرف في عبيده بما يشاء     

  :ولهذا أخبر تعالى عما أعطاهم على ذلك فقال،  وأنهم إليه راجعون في الدار اآلخرة،اعترافهم بأنهم عبيده

قال سعيد بن   ،  ثناء من اهللا عليهم ورحمة     : أي ]سورة البقرة ) ١٥٧([ }ُأولَِئك علَيِهم صلَواتٌ من ربِهم ورحمةٌ     {
   ".أي أمنة من العذاب: جبير

 فيكون ذلك   ن من أهل العلم من يفسره بالرحمة       هنا بالثناء عليهم أحسن؛ أل     -عز وجل -تفسير الصالة من اهللا     
هو حسن هو ما ذكره ابن كثير و      واأل" أولئك عليهم رحمة من ربهم ورحمة     : "يعني كأنه قال  ،  قبيل التكرار  من

وذلك يقتـضي   ، وهي ذكره في المأل األعلى    ، الصلوات جمع صالة  أن  : -رحمه اهللا -ابن القيم   اختيار الحافظ   
عـز  -اهللا  ره  كَ يمكن أن يكون من قبيل التفسير بالالزم؛ ألن من ذَ           ولذلك من فسره بالرحمة    ،ويستلزم الرحمة 

ولذلك هؤالء العلماء ما جـاءوا      ، وليس من أهل سخطه وعذابه    ، حمته في المأل األعلى فهو من أهل ر       -وجل
 كثير  " على محمد  اللهم صلِ ": فإذا قال اإلنسان  ، يحمل ذلك على أنه من قبيل التفسير بالالزم       بل  بهذا من فراغ    

 وهـو مقـتضٍ  ، هذا بمعنى ذكره في المـأل األعلـى   ف،الدعاء له بالرحمةبه المقصود  : من أهل العلم يقولون   

ـ  صالة  ما  وأ، ومستلزم للرحمة   ]سـورة غـافر   ) ٧([ }ويـستَغِْفرون ِللَّـِذين آمنُـوا     {،  اسـتغفار  يالمالئكة فه

  .من المؤمنين الدعاءالصالة و ]سورة الشورى) ٥([ }ويستَغِْفرون ِلمن ِفي الَْأرِض{

"}  ونتَدهالْم مه ُأولَِئكرضي اهللا تعالى عنـه -ؤمنين عمر بن الخطاب  قال أمير الم ]سورة البقرة ) ١٥٧([ }و- :

   ".نعم العدالن ونعمت العالوة

 والعدل اآلخر في الحمل مـن  ،من الجهة اليمنىعدل  ،عدالًعلى ظهره يسمى  وضعيما   عدال البعير    :العدالن
هـو  و، ج ما يسمى بـالخر   -مثل الحمار - يضعون على الدابة     همولذلك تجدون ، هذا هو العدل  ، الجهة األخرى 
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 ،فالمتاع ال يثبـت مـن جهـة واحـدة         ،  يضعون فيه المتاع   ، وجيب من هاهنا   ،فيه جيب من هاهنا   ، معروف
يحمل فوق الظهـر  ، هي ما يوضع فوق ظهره بينهما   : والعالوة،  ويثبت فيضعون ذلك هكذا على ظهره ليعتدل     

  .كون هذا عن يمينه وهذا عن شمالهفي

"}   ن راتٌ ملَوص ِهملَيع ةٌُأولَِئكمحرو ِهم{،  فهذان العدالن]سورة البقـرة ) ١٥٧([ }ب   ونتَـدهالْم ـمه ُأولَِئـكو{ 

فكذلك هؤالء أعطـوا  ، وهي زيادة في الحمل، وهي ما توضع بين العدلين: فهذه العالوة ]سورة البقرة ) ١٥٧([
  ". أيضاًثوابهم وزيدوا

فهذا من هذه الجهة وهذا من هـذه الجهـة          ، أو الدابة عموماً  ، حمل على البعير مثالً    وهو ما ي   زيادة في الحمل  
، فهذان العدالن ]سورة البقـرة ) ١٥٧([ }ُأولَِئك علَيِهم صلَواتٌ من ربِهم ورحمةٌ{: هلفذكر ما لهم بقو   ، وهذا زيادة 

: قولهموصبرهم  وحصلوا كل ذلك ب   ،  ذلك فوقهي العالوة    ]سورة البقرة ) ١٥٧([ }وُأولَِئك هم الْمهتَدون  {: ثم قال 

  .]سورة البقرة) ١٥٦([ }ِإنَّا ِللِّه{

يأخذها متـى  ،  إنما هي عارية  اها من األموال واألنفس والثمرات     إي -عز وجل -هذه األشياء التي أعطانا اهللا      و
 فكل ما بأيدينا إنما  ]سورة البقرة ) ١٥٦([ }ِه وِإنَّا ِإلَيِه راِجعون   قَالُواْ ِإنَّا ِللّ  { فإذا وقع لهم شيء من سلب ذلك      ، اءش

فكـان ذلـك تـسلية    ، -تبارك وتعالى -صائرون إليه   أيضاً  ونحن  ،  صائر إليه  هوكل، -عز وجل -هو من اهللا    
  .لنفوسهم

والقول الحق الصواب ، اهتدوا إلى الموقف الحق الصواب ]سورة البقـرة  ) ١٥٧([ }وُأولَِئك هم الْمهتَدون  { :وقوله
 مما يفعله من لم يعـرف   إلى ما ال يليق وال خروج،سخطت وال ،فلم يحصل منهم جزع، ثل هذه المقامات في م 
  . كما ينبغي-عز وجل-اهللا 

فمن ذلـك  ،  أحاديث كثيرة عند المصائب"إنا هللا وإنا إليه راجعون ": و قول وقد ورد في ثواب االسترجاع وه     "
أتاني أبو سلمة يوماً من عند رسـول اهللا  :  قالت-الى عنهارضي اهللا تع-ما رواه اإلمام أحمد عن أم سلمة        

ال ((: ، قال  قوالً سررت به   -صلى اهللا عليه وسلم   -لقد سمعت من رسول اهللا      :  فقال -صلى اهللا عليه وسلم   -
اللهم أْ : ثم يقول ،  من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته      صيب أحداً يف لـي   ِلخْ، وأَ رني في مصيبتي  ج

اللهـم  ":  استرجعت وقلت  فلما توفي أبو سلمة   ، فحفظت ذلك منه  :  قالت أم سلمة   ))عل ذلك به  إال فُ   منها اًخير
 "؟من أين لي خير من أبـي سـلمة  ":  ثم رجعت إلى نفسي فقلت     " منها اًف لي خير  ِلخْ وأَ ،رني في مصيبتي  جْأ

 لي فغسلت يـدي مـن       هاباًإ وأنا أدبغ    -صلى اهللا عليه وسلم   - رسول اهللا     استأذن علي  نقضت عدتي افلما  
فلمـا فـرغ مـن     ،  فخطبني إلى نفسي   افقعد عليه ،  حشوها ليف  ،فوضعت له وسادة أدم   ، القرض وأذنت له  

   "... غيرة شديدة امرأة فييلكنن، يا رسول اهللا ما بي أال يكون بك الرغبة: مقالته قلت

 فهـذا ال إشـكال   موضوع الرغبةأما ، دة الغيرةإنما هي من شو، ني ال أرغب فيك  أنرددي ال   توقفي وت : تقول
  .ال جدال فيهو

أمـا مـا    ((: فقال، ، وأنا ذات عيال   وأنا امرأة قد دخلت في السن     ، فأخاف أن ترى مني شيئاً يعذبني اهللا به       "
قد أصـابني مثـل الـذي       فوأما ما ذكرت من السن      ،  عنكِ -عز وجل - فسوف يذهبها اهللا     ذكرت من الغيرة  

صـلى اهللا عليـه   -فقد سـلمت لرسـول اهللا       :  قالت )) عيالي  فإنما عيالكِ  ن العيال وأما ما ذكرت م   ، أصابك
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،  أبدلني بأبي سلمة خيـراً منـه  :بعدفقالت أم سلمة  ، -صلى اهللا عليه وسلم   -فتزوجها رسول اهللا    ، -وسلم
  .)٢( ونحوه في صحيح مسلم مختصرا،)١(-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

 شَعآِئِر اللِّه فَمن حج الْبيتَ َأِو اعتَمر فَالَ جنَاح علَيِه َأن يطَّوفَ ِبِهما ومـن تَطَـوع                  ِإن الصفَا والْمروةَ ِمن   {

    ِليمع شَاِكر اللّه ا فَِإنررضي اهللا تعـالى    -روى اإلمام أحمد عن عروة عن عائشة         ]سورة البقرة ) ١٥٨([ }خَي
  "...-عز وجل- قول اهللا قلت أرأيِت:  قالت-عنها وأرضاها

) ١٥٨([ }ِإن الصفَا والْمروةَ ِمن شَعآِئِر اللّهِ     {: في قوله وهي  ، بعض األشياء التي لم يتطرق لها     هناك  قبل هذا   

 -معروف–المقصود به   و،  أو الحجر األملس   في كالم العرب على الصخر األملس،     الصفا يطلق   ف ]سورة البقرة 

  .ناس بينه وبين المروةجبل الصفا الذي يسعى ال

: وبعـضهم يقـول   ، الـصلبة : يقولفوبعضهم يعكس   ، هي الحجارة الصغار اللينة   :  فبعضهم يقول  وأما المروة 

طلق علـى الحجـارة اللينـة والحجـارة         ي: وبعضهم يقول ، السوداء: يقولوبعضهم يعكس ف  ، البيضاء البراقة 
  .مروة: كل ذلك يقال له، الصلبة

، مـروة :  لهـا   لينة أو صلبة يقال    التي قد تكون صغيرة    والحجارة   ،صفا: لس يقال له  فالحاصل أن الحجر األم   
  .، وبعضهم يذكر السوادبعضهم يذكر في لونها البياضو

 أي من أعالم دينه ،هي العالمة:  والشعيرة،جمع شعيرة: الشعائر ]سورة البقـرة  ) ١٥٨([ }ِمن شَعآِئِر اللّهِ  { :هلوق
ورمي الجمـار   ، والطواف بالبيت من شعائر اهللا    ،  والمروة من شعائر اهللا    ،ئر اهللا فالصفا من شعا  ، في المناسك 

: -عز وجل -ولهذا قال اهللا    ، بل الهدي نفسه من أعظم شعائر اهللا      ، وذبح الهدي من شعائر اهللا    ، من شعائر اهللا  

ـ ، فهذا من باب عطف الخاص على العام ]سورة المائـدة ) ٢([ }الَ تُِحلُّواْ شَعآِئر اللّهِ   { ، ن شـعائر اهللا فهذا كله م
فيكون بهـذا االعتبـار     ،  االصطالح  في ةاحشَوال م ، نه منقسم إلى شعائر وأمانات    إ:  يقال الدين كله يمكن أن   و
واألمانـات هـي    ،  وما أشبه ذلك   .. األذان وصالة الجماعة   :مثل،  الشعائر هي األمور الظاهرة    :هذا التقسيم بو
 وما أشبه ذلك مما ال      .. واإلخالص له  ،-عز وجل -ألمور التي ال تظهر كالطهارة والصيام والصدق مع اهللا          ا

إن : ولهـذا قـالوا  كذلك، الصوم  و، عنه أحد  دريال ي  فلو صلى اإلنسان وهو غير متوضئ     ، يطلع عليه الناس  
، يتكلم عن نفسه أنـه  له السمعةبينما يدخ، بخالف غيره من األعمال،  أنه ال يدخله الرياءمن خصائص الصوم  

  . لعباده-عز وجل- التي أشعرها اهللا اتالعبادفهذا من ، صائم

  ..."قلت: روى اإلمام أحمد عن عروة عن عائشة قالت"

  ! لها مكان؟-رعاك اهللا- قلت هذه: طالب

 نعـم  إي ]سورة البقـرة  ) ١٥٨([ }ِإن الصفَا والْمروةَ  {: أرأيت قول اهللا تعالى   : قلت:  قالت عن عروة عن عائشة   

   عندكم؟ماذا

                                                

 روايتـه  حنطب بن اهللا عبد ابن وهو المطلب أن إال ثقات رجاله: ه على المسندتعليقفي  األرنؤوط شعيبوقال ) ١٦٣٨٨ –٢٧ص/٤ج(مسند   في ال  - 1

  ".السياقة هذه بغير مسلم عند وهو ،مرسلة الصحابة عن

   ).٢١٦٥ – ٣٧ص/٣ج (صيبةالم عند يقال ما باب الجنائز في - 2
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  تراجها؟ 

  :.........طالب

  .اًجزاك اهللا خير

  :.........طالب

  شوف أصل الرواية هل هي هكذا؟نلكن ،  هو هذاقالت حينما قلت لها، بالضبط

  .......:...طالب

  .أقرا ؟قلت: ما فيه قالت

  :..........طالب

  ؟ابن كثير معك
  .:........بطال

  األصل؟

 ..........:طالب

  أي طبعة؟

  :.........طالب

 هـو  ن كانت هكذا الرواية فال إشكال أنها صحيحة، لكن لو كانت عن عائـشة قالـت               إ، على كل حال تراجع   
  . على سؤاله إياهايعني هي قالت ذلك بناء، قلتُ: ثم يقول، يحكي الرواية عنها

ِإن {: أرأيت قول اهللا تعـالى    : قلتُ: الت ق -رضي اهللا تعالى عنها   -روى اإلمام أحمد عن عروة عن عائشة        "
سـورة  ) ١٥٨([ }الصفَا والْمروةَ ِمن شَعآِئِر اللِّه فَمن حج الْبيتَ َأِو اعتَمر فَالَ جنَاح علَيِه َأن يطَّـوفَ ِبِهمـا                 

  "...فواهللا ما على أحد جناح أال يطوف بهما: قلت ]البقرة

ـ  ،]سورة البقـرة ) ١٥٨([ }فَالَ جنَاح علَيِه َأن يطَّوفَ ِبِهما{رفع الجناح في الشرع،    ن   م فهم هذا  عروة   طبعاً إذا ف
 الذي هو    هو الحرج  :والجناح،  رفع الحرج  اهمعن ]سورة البقرة ) ٢٣٣([ }فَالَ جنَاح علَيكُم  { في القرآن رفع الجناح   

هذا مه  فهمه عروة، و  ما فهِ هذا  عناه أن السعي غير واجب، و     م "أن يطوف بهما  فال جناح عليه    ": فإذا قيل ، اإلثم
 ال إثم عليه أن يطوف بهمـا : أي "ال جناح عليه"ألن   أو أنه له وجه؟ له وجه؛ وال وجه له إطالقاً هل هو بعيد  

  .يطوف، كأنه فهم هذاال أو 

 فمجـرد   ، ال جناح عليـه     لم يطوف بهما    إن  أنه  المخالفة وممفه ]سورة البقرة ) ١٥٨([ }َأن يطَّوفَ ِبِهما  {: فقوله
أن السعي بين الصفا والمـروة ال حـرج      يعني  ،  ال يعني وجوب ذلك     اإلثم عنه بالطواف على فهم عروة      رفع
ومن ثم اختلفوا في السعي     ، بل قال به أئمة   ، وهذا الفهم لم يفهمه عروة وحده     ، هذا الظاهر المتبادر لعروة   ، فيه

بحثون عـن   ن ي يالذ، الفتوىن أو واجب أو مستحب؟ وهذا وقت المتساهلين في          ركهو   هل    والمروة بين الصفا 
  .مثل هذه األشياء
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منهم عبد اهللا بن عبـاس وعبـد اهللا بـن            عة من الصحابة   جما ن السعي بين الصفا والمروة سنة     إ :فممن قال 
ئمة مثـل أبـي    األونقل عن بعض    ،  سفيان الثوري  وقال به من السلف   ، الزبير، وهما إماما العصر في وقتهما     

  .وعنه رواية أخرى حنيفة،

  .-رضي اهللا عنها-ت عليه عائشة  ورد،مهوذكر فه، من التابعينوهو  ،عروةوهو ما فهمه هنا 

، خففوا على الناس  يا جماعة الحج زحمة     : فتجد بعضهم يقول  ، السهلة يجد وى  افتبحث عن الرخص وال   الذي ي ف
وهذا هـو   ،  ما عليه حرج   -الحمد هللا -يسع    لم    من ،ليس بمهجور وهو قول    ،عي بين الصفا والمروة سنة    السف

لفوا نـرجح   والصحابة إذا اخت  ،  وخالفها بعض الصحابة   ،ا واجتهادها هت عائشة فهذا فهم   وإن رد ، ظاهر اآلية 
 وابن جرير دائماً يعلمنا أنه ال يجوز العدول عن ظاهر القرآن المتبادر إلـى معنـى               ، بين أقوالهم بالمرجحات  

  . إال بدليل يجب الرجوع إليهخفي

نـه  إ : جمع من األئمـة    مزدلفة أيضاً قال فيه   والمبيت في   ، إنه ال يجب  : والمبيت بمنى أيضاً شيخ اإلسالم قال     
 ،في مزدلفة ومنـى   خلصنا من المبيت    ف، أعلم الناس بالمناسك  وهو   ، منهم عطاء بن أبي رباح     ،سنة وال يجب  

مـا علـيكم    : وربما قالوا ، طواف اإلفاضة ال  وفما عليكم سعي،     !وارعأنفسكم وأنتم في الش   على  يقتم  ضوأنتم  
  .)٣())ن جهاد ال قتال فيه الحج والعمرةعليه((: كما جاء ارتاحوا وحجوا من بيوتكم ،وقوف بعرفة

فهم و )٤())ال حرج (( :-صلى اهللا عليه وسلم   - على قوله    اإلنسان نفسه على أن يتتبع الرخص بناء      روض  فإذا  
نقول هـذا  ونحن ، هذه مشكلة كبيرة  فبكل شيء   بدأ يفتي الناس    و" ال حرج " :القاعدةهذه  وانطلق من   ، هذا الفهم 

  . يفتون فيها الناس تصدر من بعض طالب العلم في الحجالكالم ألننا نسمع أشياء عجيبة وغريبة

فال ":  عليه كانت   إنها لو كانت على ما أولتها      ،بئس ما قلت يا ابن أختي     : -رضي اهللا عنها  -فقالت عائشة   "
اة الطاغيـة  هلون لمن ولكنها إنما أنزلت أن األنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا ي    "جناح عليه أال يطوف بهما    
للَّشالتي كانوا يعبدونها عند الم..."  

بحسب ،  يكون بعده  ا ومنها م  ، منها ما يكون قبل حجهم     ،عندهم أشياء تقترن بالمناسك   كان  في الجاهلية   العرب  
فمـنهم  ،  تجدون أشياء غريبة من هذا     )صل في تاريخ العرب قبل اإلسالم     المف( :فإذا قرأتم في  ، الف قبائلهم تاخ

فمن شعائر الحج عنده أنـه ال       ، من يرى لزوماً أن يذهب إلى تلك المناسك قبل أن يذهب إلى بيت اهللا الحرام              
  الهدي مثالً فإنه ال يتحلل من إحرامـه        مثل من ساق  ، حتى يذهب إليها   يجوز له أن يسعى بين الصفا والمروة      

رضـي اهللا   -هذا على قول عائـشة      ، فعندهم أن من أتى مناة ال يسعى بين الصفا والمروة         ، حتى ينحر الهدي  
أنه كان هناك أصـنام يعظمونهـا إسـاف         سببه   أن هذا التحرج   :وجاء في روايات أخرى   ، فتحرجوا، -عنها
، فكانوا يعظمونهما ويتمسحون بهما إلـى آخـره       ،  فمسخا إلى حجر   ويزعمون أنهما رجل وامرأة زنيا    ، ونائلة

        فتحرج أهل اإليمـان   ،  يتصل بعمل أهل الجاهلية وشركهم     فلما أسلموا ظنوا أن السعي بين الصفا والمروة أمر
                                                

 األلبانيوصححه  ،)٢٥٣٦١ -١٦٥ص/٦ج(في المسند أحمد و )٢٩٠١–٩٦٨ص/٢ج( النساء جهاد الحج باب ،المناسك كتابفي ابن ماجه  أخرجه - 3

  . )١٠١٨( النضير الروض و،)٢٥٣٤ (المشكاةو ،)٩٨١( اإلرواءفي 

 أو ناسـياً  يـذبح  أن قبل حلق أو أمسى بعدما رمى إذا بابوفي   )١٦٣٤ – ٦١٥ص/٢ج   (الحلق قبل الذبح باب ،الحج كتاب فيالبخاري   أخرجه   - 4

 مـن  باب،  الحجفي  مسلم  و ) ٦٢٨٩ – ٢٤٥٤ص/٦ج (األيمان في ناسياً حنث إذا باب ،والنذور األيمان كتاب وفي    )١٦٤٧ – ٦١٨ص/٢ج  (جاهالً

  ). ٣٢٢٤ – ٨٤ص/٤ج ( الرمى قبل نحر أو النحر قبل حلق
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فال حرج علـيكم    ، وإن أحدث فيه المشركون ما أحدثوا     ،  بل هو من شعائر دينه     ،فبين اهللا أنه ليس كذلك    ، منه
، وبالتالي يفهم علـى وجهـه  ،  إلزالة ما قد يتوهمونهوبذلك يكون هذا الكالم ليس ابتدائياً إنما هو     ، ا السعي بهذ
 وبين أن يكون الكالم جاء ليـصحح       ،ال حرج على من فعل كذا     :  وتقول اً أن تبتدئ كالم    بين  فرق هناك: يعني
 في  -إن شاء اهللا  -وسيأتي  ،  أمور كثيرة  في إشكاالت   هب وهذا ينحل ، أو نحو ذلك  ، أو ليجيب على سؤال   ، فهماً

ال  إ و ه القصر هذا هل هو علـى ظـاهر        )٥())إنما األعمال بالنيات  ((: -صلى اهللا عليه وسلم   -الكالم على قوله    
فالكالم االبتـدائي الـذي   ،  على هذا التفريق أعمال أخرى ما تحتاج إلى نية ويؤجر اإلنسان عليها؟ بناء         هناك  ف

  أو جوابـاً   ،الكالم الذي يكون تصحيحاً لمفهوم    وبين   هبينفرق  ،  أصالً أو معنى أو حكماً     قاله الشارع ليقرر به   

عـز  -مثل قول اهللا ، تكلم في كل مقام بما يناسبهفهذا إذا فهمته بهذا االعتبار فإنه ي   ، أو نحو ذلك  ، على السؤال 
ى طَاِعٍم يطْعمه ِإالَّ َأن يكُون ميتَةً َأو دمـا مـسفُوحا َأو          قُل الَّ َأِجد ِفي ما ُأوِحي ِإلَي محرما علَ        { : مثالً -وجل

مـشركين حينمـا قـالوا    هذا رد على اللكن ، محرمات أخرىمع أن هناك   ]سورة األنعـام  ) ١٤٥([ }لَحم ِخنِزيرٍ 
  . من عند أنفسهمبتحريم أشياء

مـع أن   ]سورة آل عمران) ٢٠([ }فَِإنَّما علَيك الْبالَغُ{: -صلى اهللا عليه وسلم- لنبيه -عز وجل - اهللا   يقول ولهذا
 -صلى اهللا عليه وسلم   -هو مبشر ومعلم     ، أمور أخرى  عليه البالغ وعليه أيضاً    -صلى اهللا عليه وسلم   -النبي  

 على هذا في مقابل كالم       فقصره ،-عز وجل -وهو عبد من خيار عباد اهللا        ، وهو قدوة  ،يبين األحكام و، للناس

 فلـيس  ]سورة الرعد) ٧([ }ِإنَّما َأنتَ منِذر  {: الًئقافرد عليهم   ، ل لهم الصفا ذهباً   في أن يحو  تهم  مطالبمشركين و ال
صـلى  - جاء ليقرر به صفة النبي       اً ابتدائي اًهذا كالم ليس  ف،  هناك مهام أخرى غير اإلنذار     ،ال: لقائل أن يقول  
  .وتكلفاتدعاوى و،  من المشركينومطالبٍة، قف يرد عليهإنما هو في مقابل موو ، ابتداء-اهللا عليه وسلم

، -صلى اهللا عليه وسلم   - فسألوا عن ذلك رسول اهللا       ، لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة      وكان من أهلّ  "
ِإن {: -عـز وجـل  -فأنزل اهللا ، يا رسول اهللا إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية        : فقالوا

سـورة  ) ١٥٨([ }لْمروةَ ِمن شَعآِئِر اللِّه فَمن حج الْبيتَ َأِو اعتَمر فَالَ جنَاح علَيِه َأن يطَّـوفَ ِبِهمـا                الصفَا وا 
مـا   الطواف به-صلى اهللا عليه وسلم- ثم قد سن رسول اهللا       :-رضي اهللا تعالى عنها   -قالت عائشة    ]البقرة

  ".)٧(أخرجاه في الصحيحين ،)٦(فليس ألحد أن يدع الطواف بهما

  في فوائد معرفة أسـباب النـزول  )مقدمة شيخ اإلسالم(بق في الكالم على أصول التفسير في على كل حال س  

ال يفهم إال به، وأحياناً     و، أحياناً يتوقف المعنى عليه   ف إن ذلك على درجات،   :  وقلنا ،المعنىفي فهم   أن ذلك يفيد    
وأحياناً هو من باب الفضلة والزيادة فـتفهم  ، يناً على الفهم يتضح به المراد    ِعوأحياناً يكون م  ، ينحل به اإلشكال  

                                                
 والنذور األيمان كتابوفي  ]١ - ٣ ص-١جزء  [-وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول إلى الوحي بدء كان كيف باب الوحي بدءفي  البخاري  أخرجه - 5

 - ٦جـزء     [وغيرهـا  األيمان في نوى ما امرئ لكل وأن الحيل ترك في باب الحيل كتابوفي   ]٦٣١١ -٢٤٦١ ص -٦جزء   [األيمان في النية باب

) بالنيـة  األعمال إنما ( :-وسلم عليه اهللا صلى- قوله باب اإلمارة كتابفي   ))بالنية األعمال إنما(( :بلفظ اإلفراد مسلم  وهو في    ] ٦٥٥٣ - ٢٥٥١ص

  ]. ١٩٠٧ - ١٥١٥ ص - ٣جزء [ األعمال من وغيره الغزو فيه يدخل وأنه

 بن سليمان أن غير الشيخين رجال ،ثقات رجاله ،صحيح إسناده": ه على المسند تعليقفي   األرنؤوط شعيبقال  ) ٢٥١٥٥ –١٤٤ص/٦ج(مسند   في ال  - 6

 ".والبخاري السنن أصحاب له أخرج الهاشمي داود

 بـين  يالـسع  أن بيان  باب ،الحجفي  مسلم  و) ١٥٦١ – ٥٩٢ص/٢ج (اهللا شعائر من َلِعوج والمروة الصفا وجوب باب ،الحج كتابفي  البخاري   - 7

  ).٣١٤٠ –٦٩ص/٤ج (به إال الحج يصح ال ركن والمروة الصفا
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وتجد من أهـل    ، وهذا التفصيل لعله من أحسن ما يقال      ، فهو على مراتب  ، اآلية من غير معرفة سبب النزول     
  .بهذا التفصيل، ا في طرففهذا في طرف وهذ، العلم من يقول بهذا

ربما فهموا أنه ال يجب     اآلية   لو بقي الناس مع ظاهر    فال  إو، يه فهم المعنى   هذا مما قد يتوقف عل     على كل حال  
ففهـم  ، جل من أهل النبوغ والعلم والفقه     ور،  بل هو عربي قح    ،وعروة بن الزبير ليس أعجمياً    ،  السعي عليهم

ن أردت أن وإ،  المعنـى فهذا مثال على سبب النزول الذي يتوقف عليه   ، فأحياناً يتوقف المعنى عليه   ، هذا الفهم 
  ...ينحل به اإلشكال: لقتنزل درجة ف
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )٦٩ (سورة البقرة المصباح المنير

   بن عثمان السبتخالد/ الشيخ

  

  . وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين

  :-رحمه اهللا تعالى-قال المفسر 

:  فقال ،د الرحمن بن الحارث بن هشام     بن عب فحدثت بهذا الحديث أبا بكر      : وفي رواية عن الزهري أنه قال     "

      عائـشةُ  إال من ذكـرتْ   -إن الناس   :  رجاالًَ من أهل العلم يقولون      ولقد سمعتُ  ، سمعته إن هذا العلم ما كنتُ    

  "...ن هذين الحجرين من أمر الجاهليةيإن طوافنا ب:  كانوا يقولون-ارضي اهللا تعالى عنه-

  : أما بعد، هللا والصالة والسالم على رسول ا،الحمد هللا

 }فَالَ جنَاح علَيـِه َأن يطَّـوفَ ِبِهمـا   {: يتحدث عن قوله تعالى -رحمه اهللا -الحافظ ابن كثير    فسر  فال زال الم  

وذلـك أن   ، -رحمـه اهللا  - لعروة بن الزبيـر      -ارضي اهللا تعالى عنه   - فذكر قول عائشة     ]سورة البقرة ) ١٥٨([
 من السعي بـين   هذا اإلهالل لهذه الطاغية مناة يتحرجّلن أه مفكان، لشلَّ لمناة بالماألنصار حين كانوا يهلون   

ثـم  ، -عز وجل - وأنها من شعائر اهللا      ، عنهم  أن هذا الحرج منتفٍ    -عز وجل -فأخبرهم اهللا   ، الصفا والمروة 
، سـمعته إن هذا العلم ما كنت : فقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أورد هذه الرواية األخرى   

، يعني أن تحرجهم     يعني األنصار  - عائشةُ إال من ذكرتْ  -إن الناس   : رجاالً من أهل العلم يقولون    سمعت  ولقد  
وأن ،  ومن أعمال الجاهليـة  الصفا والمروة من شعائر الجاهلية     وهو أنهم كانوا يعتقدون أن       كان من وجه آخر   

  .ارتضاهالسعي بينهما ليس من شعائر اهللا وال من دينه الذي 

ولْيطَّوفُـوا  {: وإنما قال ،  به -عز وجل - أن السعي بين الصفا والمروة لم يأمر اهللا          وكذا قول من قال أو توهم     
وليس السعي بين الـصفا     ،  فالذي جاء األمر صريحاً به هو الطواف بالبيت        ]سورة الحـج ) ٢٩([ }ِبالْبيِت الْعِتيقِ 

أن يكون بعضهم قد تحرج بسبب      فيمكن  ،  كل ذلك ال إشكال فيه     ،ذكر مما ي  هفالمقصود أن هذا وغير   ، والمروة
نـصار  ا كان يفعله بعض العرب كاأل   ا كان يعتقده من عدم حل ذلك لمِ       أو لمِ ، توهمه أن ذلك من عمل الجاهلية     

ـ : لشلَّالمو، لشلَّ ألنهم كانوا يهلون لمناة بهذا المكان الذي هو الم         من التحرج من السعي بينهما؛     ة محل بين مك
فالمقصود أن الـسبب    ، صطلقوهو المكان الذي كانت إلى ناحيته غزوة الم       ، قريب من رابغ أو قديد    ، والمدينة
 أن ذلك مـن     -عز وجل -فأخبرهم اهللا   ، ويمكن أن تجتمع هذه األشياء جميعاً     ،  وهذا  يكون هذا وهذا   يمكن أن 

ـ  ال  المروة  وأن هذا السعي بين الصفا و     ،  وأن هذا التحرج ال محل له      ،شعائر اهللا   .ه بـأمر الجاهليـة    عالقة ل

صـلى اهللا  -فقد كان يـسعى   ، بذلك وفعله  -صلى اهللا عليه وسلم   -ويؤخذ وجوب السعي بينهما من أمر النبي        
خـذوا عنـي    ((: - عليه وسـلم   صلى اهللا -وقد قال   ، ويأمرهم بالسعي ، والناس يسعون بين يديه    -عليه وسلم 
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، هو واجب من واجباته   : وبعضهم يقول ،  فهو ركن من أركان الحج     ، فال يسقط بحال من األحوال     )١())مناسككم
 -رحمه اهللا -وإنما الطريق الذي نمشي عليه هو بيان كالم ابن كثير           ، وليس هذا محل الكالم على هذه القضايا      

  .اوتوجيه األقوال التي يذكره

فـأنزل اهللا   ، الصفا والمروة ولم نؤمر بالطواف بين     ، إنما أمرنا بالطواف بالبيت   : وقال آخرون من األنصار   "
فلعلها نزلـت  : منقال أبو بكر بن عبد الرح     ]سورة البقرة ) ١٥٨([ }ِإن الصفَا والْمروةَ ِمن شَعآِئِر اللّهِ     {: تعالى

  "...في هؤالء وهؤالء

ن  التي ينـدر أ  من النصوص النادرة- من التابعينوهو- أبي بكر بن عبد الرحمن       هذا النص الذي أورده عن    
    ستنبط منه القواعـد    تومما  ،  في التفسير  -رضي اهللا عنهم  -تعرف به على منهج السلف      تقف على مثلها مما ي

  أن ذلـك  سبات في الكالم على أصول التفسير في بعض المنا ولذلك ذكرتُ ، بنى عليها التفسير  واألصول التي ي 
  :منها :يؤخذ من جملة أمور

 وعـن الـصحابة    ،-صـلى اهللا عليـه وسـلم      -ار عن رسول اهللا     استقراء اآلثار والنصوص الواردة واألخب    

فهذا النص  ، بنى عليها التفسير  ؤخذ منه األصول التي ي    ت فإن من تتبع ذلك فإنه يجد وال بد بعض ما            التابعين،و
 اآليـة عليهـا     حملتُ تباعدةأن األسباب إذا تعددت ولم تكن م      وهو   ،ؤخذ منه ما يتعلق بأسباب النزول     يالنادر  
د ذكـرت   وق، ال نحتاج إلى أن نرجح بين هذه األسباب       و،  وهذا وهذا  هذه اآلية نزلت بسبب هذا    : قالي، اًجميع

ثـم  ،  فنستبعد الضعيف   فإننا ننظر أوالً إلى الصحة     ،عددت في أسباب النزول إذا ت     لكم من قبل المسلك في هذا     
فنـستبعد  ،  ما هو غير صريحا ومنه، ما هو صريحاوعرفتم أن أسباب النزول منه، ننظر بعد ذلك إلى العبارة 

ملت اآلية على هذه األسـباب   فإن كان ذلك في وقت متقارب ح       ،ثم ننظر في الصحيح الصريح    ، لصريحغير ا 
  . في اللعانعويمر العجالني وهالل بن أميةكما في قصة ، جميعاً

  وال مـانع مـن   ، ن مناسـبة في أكثر مو،  بأنها نزلت أكثر من مرةاآلية على التعددملت وإن كانت متباعدة ح
قُـْل هـو   { : مثل نزول سورةوهذا ذكرنا له أمثلة، مسلك الترجيح في هذه الحالةوبعض أهل العلم يسلك   ، هذا

 دَأح واْ ِبِمثِْل    {: وكذلك ،صف لنا ربك  : لما سأله المشركون واليهود    ]سورة اإلخالص ) ١([} اللَّهاِقبفَع تُماقَبع ِإنو
اليـوم  ": -رضي اهللا عنـه - لما قال سعد بن عبادة ح وفي عام الفت   في أحد  ]سورة النحل ) ١٢٦([ }م ِبهِ ما عوِقبتُ 

وأعطاهـا  ، -صلى اهللا عليه وسـلم    -راية الخزرج من األنصار فأخذها منه النبي         وكانت معه    "ذهبت قريش 
  .من األمثلة إلى غير ذلك ..البنه قيس

كان إسـاف علـى الـصفا       : وقال الشعبي ،  - اهللا تعالى عنه   رضي-وقد روى البخاري نحو ذلك عن أنس        "
  ". فنزلت هذه اآليةوا بعد اإلسالم من الطواف بينهمافتحرج، وكانوا يستلمونهما، وكانت نائلة على المروة

مثل هذه  يعني  ،  سنستبعد بعضها   على هذه المرويات   -قبل قليل ذكرناها  التي  - أن نطبق القاعدة  اآلن  نا  دلو أر 
بقـي الروايـات الـصحيحة      نُوهكـذا    ،والمرسل من الـضعيف   ، هي من قبيل المرسل   ن الشعبي   الرواية ع 

                                                

 -٤ج[ إرواء الغليـل وصححه األلباني فـي   ،]١٢٥ ص-٥ج[ محسر وادي في اإليضاع باب، الحج كتاب يف ،الكبرىفي السنن البيهقي   أخرجه    - 1

سنن أبـي   وفي  ] ٩٤٢ ص -٢ج[)) مناسككم لتأخذوا: ((بلفظ راكباً النحر يوم العقبة جمرة رمي استحباب باب،  الحج كتاب في   مسلم وهو في    ]٢٧١ص
  ].١٤٤٥٩ - ٣١٨ ص -٣ج[مسند وفي ال] ٦٠٤ ص-١ج[ الجمار رمي في باب ،المناسك كتاب فيداود 
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، "فأنزل اهللا " : ثم يقول  أو يذكر واقعة أو سؤاالً    ،  ما كانت مثل سبب نزول هذه اآلية       يوالصريحة ه ، الصريحة
وأن ، من قبيـل التفـسير   فإن هذا يحتمل أن يكون  "نزلت هذه اآلية في كذا    ":  فيه  أما ما يقول   "فنزلت اآلية "أو  

د  أو ليس له حكم الرفع لوجـو هل له حكم الرفع غير الصريح ولذلك اختلفوا في    ، يكون من قبيل سبب النزول    
ي تجد رواية أخرى صريحة في هذا الـذ       قد    تتبع الروايات أحياناً   ه عند  ألن االحتمال؟ وسبق الكالم على هذا؛    

وأحياناً تجد أولـه  ،  وفي بعضها غير صريح،ات صريحاًنفس الحديث تجده في بعض الرواي، هو غير صريح  
وهذا له أمثلة ذكرتهـا  ، يةنفس الروا وهي   ،رة تدل على أنه فعالً سبب النزول      آخره يصرح بعبا  غير صريح و  

  . في شرح مقدمة شيخ اإلسالم ابن تيميةمن قبل

صـلى اهللا عليـه     - أن رسـول اهللا   :  الطويـل  -رضي اهللا تعالى عنه   -وفي صحيح مسلم من حديث جابر       "
ِإن الـصفَا   {: ثم خرج من باب الصفا وهو يقول      ،  عاد إلى الركن فاستلمه    بالبيتلما فرغ من طوافه      -وسلم

:  وفـي روايـة النـسائي      )٢())هللا بـه   بما بدأ ا   أبدُأ((: ثم قال  ]سورة البقرة ) ١٥٨([ }والْمروةَ ِمن شَعآِئِر اللّهِ   

  .)٣())وا بما بدأ اهللا بهءابد((

صـلى اهللا   - رسول اهللا    رأيتَ:  قالت -ا اهللا تعالى عنه   رضي- ةوروى اإلمام أحمد عن حبيبة بنت أبي تجرا       
حتـى أرى ركبتيـه   ،  وهو يسعى،وهو وراءهم،  والناس بين يديه،يطوف بين الصفا والمروة  -عليه وسلم 
  ".)٤()) فإن اهللا كتب عليكم السعي،اسعوا((: وهو يقول، سعي يدور به إزارهمن شدة ال

فـإن  ، نها نفت الحرج  أليحة  روإن ظن ظان أن اآلية غير ص      : يقول كأنه   ،يعني هذا أمر واألمر يفيد الوجوب     
  . -صلى اهللا عليه وسلم-ذلك جاء صريحاً عن رسول اهللا 

، نه واجب ولـيس بـركن     إ: وقيل، دل بهذا الحديث على أن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج           واستُ"
فقد بـين اهللا تعـالى أن   ، أنه ركن أو واجب: والصحيح، مستحب: وقيل، داً أو سهواً جبره بدمفإن تركه عم  

 فـي مناسـك     -عليه السالم -أي مما شرع اهللا تعالى إلبراهيم       ، الطواف بين الصفا والمروة من شعائر اهللا      
ـ من تِ مأخوذ   أن أصل ذلك  : -مارضي اهللا تعالى عنه   -وقد تقدم في حديث ابن عباس       ، الحج واف هـاجر   طْ

عليـه  -لما نفد ماؤهما وزادهما حين تركهما إبراهيم        ، وتردادها بين الصفا والمروة في طلب الماء لولدها       
 قامـت   على ولدها هنالك ونفد ما عندهمافلما خافت الضيعة، وليس عندهما أحد من الناس   ،  هنالك -السالم

عة المشرفة بين الصفا والمروة متذللة خائفة       فلم تزل تتردد في هذه البق     ، -عز وجل -تطلب الغوث من اهللا     
وأنبع لها زمم   ، وفرج شدتها ، وآنس غربتها ، حتى كشف اهللا كربتها   ، -عز وجل -وجلة مضطرة فقيرة إلى     

فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى اهللا فـي  ،  وشفاء سقم،التي ماؤها طعام طعم   
                                                

  ].١٤٧ – ٨٨٦ ص -٢ج [ -وسلم عليه اهللا صلى- النبي حجة باب، الحج كتابفي مسلم  أخرجه - 2

وقـال   ]١٥٢٨٠ – ٣٩٤ ص -٣ج[في المسند  ]٣٩٦٨ – ٤١٣ ص   -٢ج   [الصفا على الدعاء،  الحج كتابفي   ،الكبرىفي السنن   النسائي   أخرجه   - 3
 .إسناده صحيح على شرط مسلم: ه على المسندتعليق في  شعيب األرنؤوط

 وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد اهللا       ،حسن بطرقه وشاهده  ": في تعليقه على المسند   شعيب األرنؤوط    وقال    ]٢٧٤٠٧ – ٤٢١ ص -٦ج[مسند   في ال  - 4
 -٢٤ج[ المعجـم الكبيـر  و الطبراني فـي      ]٨٥ – ٢٥٥ ص -٢ج [المواقيت باب،  الحج كتابفي  الدارقطني  وأخرجه  ".  وقد اضطرب فيه   ،بن المؤمل 

  - ٢٢٦ص

وصححه ] ٩١٤٩ – ٩٨ ص-٥ج [عنه يجزئ ال غيره وأن ،والمروة الصفا بين الطواف وجوب باب، الحج كتابفي الكبرى في السنن البيهقي  و ]٥٧٣
  ].٢٩٠ ص-٤ج[إرواء الغليل األلباني في 
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 ليزيح ما هو بـه مـن النقـائص    -عز وجل -وأن يلتجئ إلى اهللا     ، ن ذنبه وغفرا، هداية قلبه وصالح حاله   
وأن يحوله من حاله الذي هو عليه       ، وأن يثبته عليه إلى مماته    ، وأن يهديه إلى الصراط المستقيم    ، والعيوب

  ". -عليها السالم-بهاجر عل كما فُ، من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران والسداد واالستقامة

،  هـذا االقتـداء  هفأصـل ،  وهناك أمور ظاهرة مثل هذا،م أعمال الحجكَ العلماء يتكلمون على حِ   لى كل حال  ع
،  وعلى غيـره   فيتكلمون على هذا  ، -صلى اهللا عليه وسلم   -وهو من دين إبراهيم     ، وصار شرعاً ألهل اإلسالم   

هـذا االستحـضار   ف،  تظهر حكمتهذين الوهذا ِم، الحكمة فيه ظاهرةومنه ما ، نه ما هو متكلفوهذا الكالم م  
 كانـت  -رحمهـا اهللا -ولذلك أن هاجر ،  ال شك أنه استنباط صحيح -رحمه اهللا -لذي ذكره الحافظ ابن كثير      ا

 فالذي يـسعي بـين الـصفا والمـروة        ، جحتى جاءها الفر  ،  وذلك لشدة ما نزل بها     تسعى بين الصفا والمروة   

 أو  ليس بحاجة اآلن إلى الشراب أو إلى الطعـام        له فهو   وفقره وحاجته وذ  ، -عز وجل -يستحضر ألطاف اهللا    
 الـذي   هويستحضر أنه لـيس وحـد     ، فيستحضر هذه المعاني  ، وإنما هو بحاجة إلى أمور أخرى     ،  المؤنس إلى

 فـي أعمـال     ا يذكره أهل العلم وهو كثير جداً      إلى غير ذلك مم   ،  وإنما سلكه سالكون قبله    ،يسلك هذا الطريق  
  .المناسك

فمما يتعلق باالعتقـاد  ، ما يتعلق باالعتقادمما يؤخذ و،  بعض المناسبات عن العقيدة في المناسكوقد تكلمت في  
 فـال  ، في حال الشدة والحاجـة -عز وجل- العبد إلى اهللا  التجاء  وهو ،ذه القضية ما ذكره ابن كثير     في مثل ه  

  . ذلكير إلى غ.. ليفرج عنه-عز وجل-وإنما يلتجئ إلى اهللا ، خلقهيلتجئ إلى أحد من 

زاد في طوافه بينهما على قدر الواجب ثامنة وتاسعة :  قيل]سورة البقـرة ) ١٥٨([ }ومن تَطَوع خَيرا  {: وقوله"
المراد تطـوع خيـراً فـي سـائر     : وقيل، أو عمرة تطوع ، يطوف بينهما في حجة تطوع    : وقيل، ونحو ذلك 
  ".العبادات

 زاد علـى  : يعني]سورة البقـرة ) ١٥٨([ }تَطَوع خَيرا{ ،غير صحيحفهو : أما األول، ثالثةيعني اآلن هذه أقوال  
 -صـلى اهللا عليـه وسـلم   -فالنبي ،  من قبيل البدعةيفه،  زيادة في العبادة غير مشروعة     هفهذ، سبعة أشواط 

 إال أن ذلك ليس      وهذا وإن كانت اآلية تحتمله في ظاهرها       )٥())خذوا عني مناسككم  ((: لسعى سبعة أشواط وقا   
  .مراد؛ ألن السنة مبينة للقرآنب

 اإلنسان إذا فـرغ   بمعنى أنوالسعي ال يكون عبادة مستقلة، عيوهو أن هذا التطوع بالس : بقي االحتمال الثاني  
فالسعي ال يشرع   ،  فأراد أن يتطوع فإن له أن يسعى بين الصفا والمروة كما أن له أن يطوف               من عمرته مثالً  

وإن كان ظاهر اآلية أيـضاً  ، ال يتطوع بالسعي، ح الذي عليه عامة أهل العلم   على المشهور الراج  ، بهذا الوجه 
والحجـة  ،  ألن العمرة األولى واجبـة     أو في حجة أخرى؛   ، ون في عمرة أخرى    فبقي أن ذلك إنما يك     يحتمله،

األقـرب   هو   اهذ،  عليه ، ويطلع على عمله فيجازيه    فإن اهللا يثيبه  ، فمن زاد فإن اهللا شاكر عليم     ، األولى واجبة 
حـصل   ألن الواجـب     طوع إنما يكون بالسعي في نسك آخر ال يجب عليـه؛          أن هذا الت  ، في معنى هذه اآلية   

مـن  : ويقولوبعضهم يطلق ذلك    ، -رحمه اهللا -وهذا الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير الطبري         ، باألول
لكن لما كـان  ، لميثيبه على هذا العصوم ونحو ذلك فإن اهللا  وألوان القربات من صالة و   تطوع خيراًً بالصدقة  
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دة علـى وجـه     فإن األقرب أن يحمل ذلك على التطـوع بهـذه العبـا           ، الكالم على الصفا والمروة والسعي    
  .الخصوص في هذه اآلية

 واهللا  ،الث إلى الحسن البـصري    زي الث وع، حكى ذلك الرازي  ، تطوع خيراً في سائر العبادات    : وقيل المراد "
  .أعلم

 فـال  ،قـدر الجـزاء  عليم ب،  أي يثيب على القليل بالكثير     ]سورة البقرة ) ١٥٨([ }ن اللّه شَاِكر عِليم   فَِإ{: وقوله
سـورة  ) ٤٠([ }الَ يظِْلم ِمثْقَاَل ذَرٍة وِإن تَك حسنَةً يضاِعفْها ويْؤِت ِمن لَّدنْه َأجرا عِظيمـا       { ،يبخس أحداً ثوابه  

  ".]النساء

   فالمقصود أن مـن معـاني شـكر اهللا     ، وشكر العبد للرب  ، وشكر اهللا للعبد  ، نى الشكر والشاكر  نحن عرفنا مع  

وأيـضاً يجـازي المحـسن      ، يعطي على القليل الكثير   أنه   -رحمه اهللا - ما ذكره ابن كثير       للعبد -عز وجل -
الهـا إلـى سـبعمائة     بعشر أمثةالحسن،  كثيرةاًفهو يجازيه بإحسانه ويزيده ويضاعف له ذلك أضعاف    ، بإحسانه
  .رب للعبد شكر اليفهذا من معان، ضعف

 أو يقـول  "ذكره الرازي بحثـاً  و" :بينها وبين ما لو قال     ما الفرق    "حكى ذلك الرازي  ": اهذه العبارة التي ذكره   
 ".ذكـره النـووي احتمـاالً   : "مـثالً  أي واحـد،  بـل    ،وما هو الزم الـرازي     "وذكره الرازي احتماالً  ": مثالً

  ....:....طالب

، أنه يتبنـاه ويرجحـه  فهو لم يذكره على   ، هم يولدون األقوال  ،  ذكره بحثاً  :أحدبه  ل  لم يق  هأن،  هو هذا  أحسنت
وهو لـم   ، رف له قائل  ما ع ، لكنه لم ينسبه ألحد   ،  أو يحتمله الحديث   ولكنه ذكر أن هذا القول مما تحتمله اآلية       

  . من باب توليد األقوال"ذكره بحثاً"، " احتماالًذكره": يقول، يرجحهويقول به ، يذكره على أنه يتبناه

"}                اللّـه مـنُهلعي ِللنَّاِس ِفي الِْكتَـاِب ُأولَِئـك نَّاهيا بِد معى ِمن بدالْهنَاِت ويالْب لْنَا ِمنا َأنزم ونكْتُمي الَِّذين ِإن
 اللَّاِعنُون منُهلْعيو *   تَاب ِإالَّ الَِّذين         ِحيمالـر ابَأنَا التَّوو ِهملَيع َأتُوب لَِئكنُواْ فَُأويبواْ ولَحَأصواْ و *    الَّـِذين ِإن

          ِعينمالنَّاِس َأجآلِئكَِة والْمنَةُ اللِّه ولَع ِهملَيع ُأولَِئك كُفَّار مهاتُوا وموا وخَفَّـفُ     * كَفَرا الَ يِفيه خَاِلِدين   مـنْهع 

   وننظَري مالَ هو ذَابكتم ما جاءت به الرسل من الدالالت      نهذا وعيد شديد لم    ]سورة البقرة ) ١٦٢-١٥٩([ }الْع 
من بعد ما بينه اهللا تعالى لعباده من كتبه التي أنزلها        ، والهدي النافع للقلوب  ، البينة على المقاصد الصحيحة   

  ".على رسله

 }ِإن الَِّذين يكْتُمون ما َأنزلْنَا ِمن الْبينَاِت والْهدى ِمن بعِد ما بينَّـاه ِللنَّـاسِ              {: العموماآلن هذه اآلية ظاهرها     

 - فيما سبق  كما عرف - ض أهل العلم كابن جرير على عادته      وبع، فهي عامة في ظاهرها    ]سورة البقرة ) ١٥٩([

صلى -فهم الذين كتموا صفة النبي      ،  ال سيما اليهود   ، أهل الكتاب   قد نزلت في   ن هذه اآليات جميعاً   إ: أنه يقول 
 إلى غير ذلك مـن األمـور   ..وكتموا أمر القبلة، -عليه الصالة والسالم -وأحقية ما جاء به     ، -اهللا عليه وسلم  
  .التي كتموها

ن يدخل فيهـا  وإن كافاآلية ،  يبدونها ويخفون كثيراً فجعلوه قراطيس،كما حرفوا وكتموا ما أنزل اهللا في كتبهم   
لكن ذلك قيده اهللا    ، -عز وجل - ما أنزل اهللا     ، فيدخل فيها كل من كتم      إال أن ظاهرها العموم    هؤالء دخوالً أولياً  

 ومعنى ذلك أن هذا الكتمان المتوعد عليـه         ]سورة البقرة ) ١٥٩([ }ِمن الْبينَاِت والْهدى  {:  بقوله -تبارك وتعالى -



 ٦

الناس يفتقـرون إلـى     و، تجليهواألمور التي توضح الحق     من  ،  والهدى اتنوهي البي ، هو مما يحتاج إلى بيان    
،  فيتكلم بخالف ما يـؤمن بـه       ، اإلنسان هأو يقال لهم غير ذلك مما ال يعتقد       ، البيان فيكتم عنهم  هذا اإليضاح و  

لحقيقـة التـي    راً ل  إذا قال غير ذلك مغي     -عز وجل - والكذب على اهللا     فهذا كله من الكتمان   ،  قلبه عليه  وينعقد
  .فهذا أخطر، -هجل جالل-علمها عن اهللا 

، حكم اهللا في المسألة كـذا     : ويقول، يكذبف ،وأن يبدي غيره  ، يكتم الحق أن   أعظمها   في هذا متفاوتة  المراتب  و
 أن ال يذكر لهم هـذا  :المرتبة الثانية، هذا أعظم ف ويلبس على الناس  ، ويغير حقائق الدين  ، على خالف ما يعتقد   

اقتـضاء  وقد عرفنا فـي     ، وما أكثر ما يقع الناس في هذا      ،  الذي عرفه  ، ال يظهر الحق   بينولكنه ال ي  ، التلبيس
هذه األمة وإن لم تقـع فـي        ف، كتمان الحق :  منها ،أن هذه األمة أشبهت أهل الكتاب في أمور كثيرة        : الصراط

حريف المعاني هو تغييرها عن وجهـا       تو، ولكنها وقعت في التحريف في معانيه     ، تحريف الكتاب نصاً بلفظه   
يخرج كتمـان   ]سورة البقرة) ١٥٩([ }ِمن الْبينَاِت والْهدى{:  فهذا القيد في قوله،-تبارك وتعالى -الذي أراده اهللا    

،  في البخاري  -حديث أبي هريرة  -الحديث المشهور   وفي  ، يتضررون بمعرفته  أو ما ، ما ال يحتاج إليه الناس    
وأما اآلخـر فلـو     ، أما أحدهما فبثثته فيكم   ، ينءوعا -صلى اهللا عليه وسلم   - عن رسول اهللا     حفظت": لما قال 

-ألن النبي   ال يحتاج إليه الناس من األمور التي تتعلق بأحداث وأشخاص؛            وذلك مما    "بثثته لقطع هذا البلعوم   

ما فوق إال وقـد ذكـر   وما من رجل يلي أمر عشرة ف، أخبر عن أمور كثيرة مما سيقع   -صلى اهللا عليه وسلم   
  .، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه-عليه الصالة والسالم-لهم منه خبراً 

 " من إمارة السفهاء   اللهم إني أعوذ بك   ": ولهذا كان يقول  ، فهناك أخبار تتعلق بأناس كانوا يعاصرون أبا هريرة       

تـسع  : وقيـل ، مان وخمسين سنة ث : وقيل،  فمات سنة سبع وخمسين    "اللهم ال تدركني سنة ستين    ": وكان يقول 
 ووقعة  ،في إمارته حصل ما حصل من قتل الحسين       و، وسنة ستين كانت فيها إمارة يزيد بن معاوية       ، وخمسين
حـصلت   و ،وحوصر ابن الزبير  ،  فضربت الكعبة وتخرقت   صب المنجنيق على جبل أبي قبيس     نُفيها  و، الحرة
  .في ذلك العهدأمور عظيمة للمسلمين فيها 

وكمـا   طلـب نـشره  ولهذا فإن من العلم ما ال ي، تمان ما ال يحتاج إليه الناس أمر ال حرج فيهفالمقصود أن ك 
أفـال أبـشر    " : وتعرفون حديث معاذ   " قوماً حديثاً ال تبلغه عقولهم إال كان لبعضهم فتنة         ما أنت بمحدثٍ  : "قيل

صـلى  -أبي هريرة لما أعطاه النبي  وحديث عمر مع   ،)٦()) يتكلوا إذاً(( وبين له علة ذلك      ))ال((:  فقال "الناس؟
، ومات ال يشرك باهللا دخل الجنـة    ، ال إله إال اهللا   :  في بشارة من قال    -قصة المعروفة ال- نعله   -اهللا عليه وسلم  

  .على صدره حتى وقع -رضي اهللا عنه-فدفعه عمر 

     ن التهاون أو التساهل أو      م إذا كان هذا الكالم الذي يقال للناس يورثهم شيئاً        ، علم يقال فالمقصود أنه ما كل ما ي
طلب ذكـره ونـشره   نه ال يفإ  أفهامهم فيحملونه على غير وجههوال تحيط به،  أو أنه ال تبلغه عقولهم اإلرجاء

،  لئال تفهم على غيـر وجههـا    ى التحديث ببعض األبواب من العلم؛     ولذلك كان بعض األئمة ال ير     ، في الناس 

                                                

 باب،  اإليمان كتابفي  مسلم    و] ١٢٨ – ٥٩ ص   -١ج [ايفهمو ال أن كراهية قوم دون قوماً بالعلم خص من باب،  العلم كتاب فيري   البخا  أخرجه - 6

    ].٥٣ – ٦١ ص-١ج[ قطعاً الجنة دخل التوحيد على مات من أن على الدليل
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من أجل تـسويغ مـا   ن في زمان صار الناس يتشبثون فيه بكل شيء     فنح ،بأكثر مما ذكرت  وال حاجة للتمثيل    
  .هم عليه

 تعـالى أنهـم     ثم أخبر ، -صلى اهللا عليه وسلم   -كتموا صفة محمد    ، نزلت في أهل الكتاب   : قال أبو العالية  "
فـي   والطير   ،فكما أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماء          ،  على صنيعهم ذلك   يلعنهم كل شيء  

  ". فيلعنهم اهللا ويلعنهم الالعنون،فهؤالء بخالف العلماء، ءالهوا

 ألن الكتمان إنما يكون مـن       وهؤالء يفترض فيهم العلم؛   ،  المقصود به العالم الذي يبين الحق للناس       ،طبعاً هذا 

ـ و، وهم الذين يسمع الناس مـنهم ، ما ينتظرونه من غيرهم، والناس إنما ينتظرون منهم البيان  ، أهل العلم  د تمت
فهؤالء الذين يلعنهم الالعنون يفتـرض فـيهم    ، وبقي الحق خفياً عليهم   ، فإذا سكتوا ضاع الناس   ، إليهم أعناقهم 

 مـا وأن أسوأ مثلين في القـرآن ه  ،  من قبل أنه على قدر المقام يكون المالم        ولذلك ذكرتُ ، أنهم من أهل العلم   

مثَُل الَِّذين حملُوا التَّوراةَ ثُم لَـم يحِملُوهـا     {: والثاني ]عرافسورة األ ) ١٧٦([ }كَمثَِل الْكَلْبِ {: األول ألهل العلم، 
  يقوموا به كمـا أمـر اهللا   لم و، ألهل العلم الذين لم يتحملوا تبعته  فهذان مثالن    ]سورة الجمعة ) ٥([ }كَمثَِل الِْحمارِ 

  .-عز وجل-

 ولـذلك  ، ألن هذه األمة أشرف وأعظمه األمة أشد؛ الحق، وهي في هذ   كتموا  الذين   نزلت في أهل الكتاب   ذه  فه
  .فإنه يلحقهم من العتب أعظم مما يلحق غيرهم

:  وغيـره -رضي اهللا تعالى عنه  - يشد بعضها بعضاً عن أبي هريرة        وقد ورد في الحديث المسند من طرقٍ      "

 )٧( ))مة بلجام من نار   لجم يوم القيا  ه أُ ل عن علم فكتم   ئمن س ((:  قال ،-صلى اهللا عليه وسلم   -أن رسول اهللا    

،  أحداً شـيئاً لوال آية في كتاب اهللا ما حدثتُ : أنه قال  -رضي اهللا تعالى عنه   -وفي الصحيح عن أبي هريرة      
 وقال  آلية،ا... ]سورة البقرة ) ١٥٩([ }ِإن الَِّذين يكْتُمون ما َأنزلْنَا ِمن الْبينَاِت والْهدى ِمن بعِد ما بينَّاه ِللنَّاسِ            {

  ".لعن اهللا عصاة بني آدم، من أجل عصاة بني آدم: إذا أجدبت األرض قالت البهائم: مجاهد

يعلنهم ، هذا هو القول األول   ، أي يلعنهم كل شيء    ]سورة البقرة ) ١٥٩([ }ويلْعنُهم اللَّاِعنُون { يعني على هذا اآلن   
يلعنهم الناس فإن ذلك يعني أن جميع الناس يلعنونهم لـيس            :وإذا قلنا ، لعنهم الدواب وتالناس والمالئكة والجن    

، أكثر الناس ما اطلعوا على جرمهم       مع أنه يرد على هذا أن الكثيرين لم يطلعوا على فعلهم          ، فقط أهل اإليمان  
،  هـذا الكتمـان     ومن جهة أخرى أن أهل الضالل والشر يعجبهم        بل ربما ما عرفوهم هذا من جهة      ، وكتمانهم

فهؤالء كيـف   ]سورة األنعـام ) ١١٦([ }وِإن تُِطع َأكْثَر من ِفي اَألرِض يِضلُّوك عن سِبيِل اللّهِ   {: ناسوهم أكثر ال  
يانـاً فيلعنـونهم     ألنهم يرون أثر ذلك ع     إن هذا اللعن يكون في اآلخرة؛     : لم فلهذا قال بعض أهل الع     نونهم؟يلع

فـي الـدنيا   :  وبعـضهم يقـول  وا بهم إلى هذا المصير،    فأود، ليهمأضلوهم ولبسوا ع  ألنهم   على هذا الكتمان؛  

                                                

وأخرجـه  "   وهذا إسناد حـسن    ،صحيح": ه على المسند   في تعليق  شعيب األرنؤوط   عن أبي هريرة، وقال     ]١٠٤٢٥ – ٤٩٥ ص   -٢ج[مسند   في ال  - 7
 افتتـاح  ، فيمالك بن أنس عنابن ماجه  و ]٢٦٤٩ – ٢٩ ص -٥ج [ العلم كتمان في جاء ما باب، العلم كتابأيضاً عن عن أبي هريرة في       الترمذي    

، العلـم  كتاب، في   عبد اهللا بن عمرو    عن   بن حبان او] ٢٦٤ - ٩٧ ص -١ج[ فكتمه علم عن سئل من باب،  والعلم الصحابة وفضائل اإليمان في الكتاب
 ١٨٢ ص-١ج[المستدرك عن أبي هريرة ، والحاكم في ]٩٦ – ٢٩٨  ص -١ج[ لها الحفظ دون عليها يتكل أن مخافة السنن المرء كتبة عن الزجر باب

  .٦٢٨٤:رقم حديث الجامع صحيح فيني ااأللب هصححو ،]٨٢٥١ – ٣٣٤ ص- ٨ج[ي طلق بن عل عن المعجم الكبيروالطبراني في  ،]٣٤٥ –

 



 ٨

،  والجن في اآلخرة   ويلعنهم جميع الناس  ،  ومن اطلع على فعلهم    ، ويلعنهم أهل اإليمان   ، تلعنهم الدواب  واآلخرة
الناس يكـون   لفظ  ف، وهم الناس ، ومن أهل اإليمان  ، من المالئكة ، إنما يكون هذا اللعن   : وبعض أهل العلم يقول   

الَِّذين قَـاَل لَهـم النَّـاس ِإن    {: كما في قوله، و أسلوب عربي معروف وه،ريد به الخصوصذي أ من العام ال  
   واْ لَكُمعمج قَد فالعـام  ، وليس كل الناس قيل له ذلك، فليس كل الناس قالوا ذلك ]سورة آل عمران) ١٧٣([ }النَّاس

 مـن   معنـى فهو وإن كان بظاهره عاماً فإنه في، اص خوتارة يراد به معنى   ، تارة يراد به ظاهره من العموم     
 -عز وجل -كما قال اهللا    ،  فيكون المراد به أهل اإليمان والمالئكة      العام المراد به الخصوص   ، ا العام معاني هذ 

) ١٦١([ }ِئكَِة والنَّاِس َأجمِعـين     ِإن الَِّذين كَفَروا وماتُوا وهم كُفَّار ُأولَِئك علَيِهم لَعنَةُ اللِّه والْمآل          {: على الكفار 

علـى   ]سورة البقـرة ) ١٥٩([ }ويلْعنُهم اللَّاِعنُون{حمل اللعن هنا  ي-رحمه اهللا-ابن جرير الطبري    ف ]سورة البقرة 
  .واهللا أعلم،  المالئكة والناس أجمعين،أن المراد به لعن هؤالء

 يعني تلعـنهم المالئكـة      ]سورة البقرة ) ١٥٩([ }لْعنُهم اللَّاِعنُون وي{: وقال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة      "
 وجاء فـي    ،)٨()) له كل شيء حتى الحيتان في البحر       ن العالم يستغفر  إ((: وقد جاء في الحديث   ، المؤمنونو

إما ، وهم كل فصيح وأعجمي   ،  والالعنون أيضاً  نه اهللا والمالئكة والناس أجمعون    هذه اآلية أن كاتم العلم يلع     
  ". واهللا أعلم،ويوم القيامة، لو كان له عقلن أ، بلسان المقال أو الحال

ويلْعـنُهم  {، ال يتأتى في الدنيا فإنه يكون في اآلخرة        فما، حمل اآلية على جميع المعاني المذكورة     يابن كثير   و
من يرتضي فعلهم في الدنيا فهـو ال  أو م، ممن لم يبلغه فعلهم من أهل اإليمان    ]سورة البقـرة  ) ١٥٩([ }اللَّاِعنُون
نسان أو الجن أو المالئكة     اإل من   ، يتأتى منه اللعن   نكل م ِمن  و، فكل ذلك واقع  ، لكنه يلعنهم في اآلخرة   ، يلعنهم

  .كما أن الحيتان تستغفر للعالم فإنها كذلك تلعنه إذا كتم الحق،  آدمي فإنها تلعن عصاة بنأو الدواب

 ]سورة البقـرة ) ١٦٠([ }ِإالَّ الَِّذين تَابواْ وَأصلَحواْ وبينُواْ {:  فقال ، هؤالء من تاب إليه    ثم استثنى اهللا تعالى من    "

فَُأولَِئـك َأتُـوب   { ، وبينوا للناس ما كانوا يكتمونـه  ،أصلحوا أعمالهم وأحوالهم  و، ما كانوا فيه  أي رجعوا ع  
ِحيمالر ابَأنَا التَّوو ِهملَيورة البقرةس) ١٦٠([ }ع[."  

 ليس كل شـيء يتـأتى فيـه    نه ألمما يتأتى فيه اإلصالح؛، ا أفسدوا وأصلحوا أيضاً م  أصلحوا أحوالهم : يعني
إنسان أضل الناس فتنصر على يده خالئق       ، بين ويصلح ما أفسد إن كان ذلك بإمكانه       فهو عليه أن ي   ، اإلصالح

وأن يدعو هؤالء   ، ا يصنع؟ عليه أن يكتب في نقض ذلك       ماذف  ضالالت وبدع ثم تاب    اشر كتباً فيه  نأو  ، قبائلو
، صاروا يتحمسون لـدينهم الباطـل    ذلك بسبب ما قد علق في قلوبهم ف       لكن قد ال يستطيع     أضلهم،  الناس الذين   

    نفماذا يصنع؟ عليه أن يإن و، إن كان وضعه في كتاب فينقضه في كتاب       ف،  وينقض الباطل الذي قرره لهم     ،بي
أو ما هـو أبلـغ      ،  فإنه يفعل ذلك   إن كان ذلك مسجالً عنه    ، ة فضائية فضائية فيظهر في قنا   كان ظهر في قناة     

                                                

 من للعالم ليستغفر إنه: ((بلفظ ]٢٦٨٢ – ٤٨ ص -٥ج [ العبادة على هالفق فضل في جاء ما باب ،العلم كتاب في الدرداء أبي عنالترمذي  أخرجه   - 8

 والحـث  العلماء فضل باب،  والعلم الصحابة وفضائل اإليمان في الكتاب افتتاح فيابن ماجه   و)) البحر في الحيتان حتى األرض في ومن السماوات في

 -١ج [والعـالم  العلـم  فضل في باب،  المقدمة فيالدارمي  و ]٢١٧٦٣ – ١٩٦  ص  - ٥ج  [ في المسند  أحمدو ]٢٢٣ – ٨١  ص  -١ج [العلم طلب على

  ].١٨٢ – ٤٣ ص-١ج [هابن ماجاأللباني في صحيح  هصححو ]٣٤٢ -١١٠ص
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وعلى ، ما أفسد صالح  إال بد من    ، فهذا ال يكفي  ، اًلس ساكت يج أنا تائب و   :يقولوال   ،بين للناس يالمهم أنه   ، منه
  : وذكرنا ذلك في المراقي،الشاطبي تكلم على هذه المسألةف، نه في كتب األصول هذا التفصيل تجدوكل حال

  من تاب بعـد أن تعـاطى الـسببا        
   جج

ــا     ــه وجب ــا علي ــى بم ــد أت   فق
   ج

أشـياء  إال أن هنـاك     ، لكن السهم سـريع   ، من رمى بسهم فتاب قبل أن يصل السهم الرمية        ، وذكر أمثلة لذلك  
  .إلى غير ذلك.. "أو بث بدعة عليها يتَّبع" أخرى تصل بعد مدة

"}   َأتُوب لَِئكفَُأو ِحيمالر ابَأنَا التَّوو ِهملَيوفي هذا داللة على أن الداعية إلى كفـر أو  ،]سورة البقرة) ١٦٠([ }ع 
علَـيِهم  {  بأن فر به واستمر به الحال إلى مماته      ثم أخبر تعالى عمن ك    ، بدعة إذا تاب إلى اهللا تاب اهللا عليه       

  الْمنَةُ اللِّه ولَع  النَّاِس َأجآلِئكَِة وِعينا  * مِفيه أي في اللعنة التابعة لهـم       ]سورة البقرة ) ١٦٢ - ١٦١([} خَاِلِدين
  أي ال ينقص عما هـم      )فيها(العذاب،   التي ال يخفف عنهم      ثم المصاحبة لهم في نار جهنم     ، مةإلى يوم القيا  

،  بل هو متواصل دائـم     ، يفتر  أي ال يغير عنهم ساعة واحدة وال       ]سورة البقرة ) ١٦٢([ }والَ هم ينظَرون  { ،فيه
  ".فنعوذ باهللا من ذلك

والـضمير  ،  ألنها هي المذكورة قبله     يمكن أن يعود إلى اللعنة؛     ]سورة البقرة ) ١٦٢([ }خَاِلِدين ِفيها {: يعني قوله 
وذكرنا لـه أمثلـة   ، ع الضمير إلى غير مذكورجوقد ير، إلى أقرب مذكور، يرجع إلى المخبر عنه أن  األصل  

كـون المـراد   فيمكن أن ي، وهذا ال مانع منه، اق إلى غير مذكور يدل عليه السي يرجع،ن المناسباتفي عدد م 
 لكن السياق يدل    فهي وإن لم تكن مذكورة    ،  أي النار  ]سورة البقرة ) ١٦٢([ }خَاِلِدين ِفيها { : هنا -الهاء–ضمير  الب

 أين   بينهما منافاة؛ ألن هؤالء الذي لعنهم اهللا       وهل بين القولين منافاة فنحتاج إلى أن نرجح بينهما؟ ليس         ، اعليه
نـة  وإذا كانوا خالدين فـي اللع     ، ؤهم النار  جزا ؟ ويتداركهم برحمته  ، لهم -عز وجل - إن لم يغفر اهللا      همؤجزا

  .فال منافاة بين القولين، كذا وهفمعناها أنهم خالدين في النار

   :لعن الكفارال خالف في جواز : فصل

  ".األئمة يلعنون الكفرة في القنوت وغيرهمن  ومن بعده -رضي اهللا تعالى عنه-اب وقد كان عمر بن الخط

بعـض  ، دعى له بالهداية  ما كل الناس ي   ،  لهم بالهداية  ادعيا أخي   :  يقول لك  وبعض المتحذلقين في هذا الزمان    
 ه كان يأخذ من وحل     جاء أن  -صلى اهللا عليه وسلم   -وجبريل  ، وأن اهللا يمحقه  ، دعى له بالهالك واللعن   الناس ي

آمنتُ َأنَّه ال ِإِله ِإالَّ الَّـِذي آمنَـتْ ِبـِه بنُـو             {: كان يقول ف، البحر ويضعه في فم فرعون لئال تدركه الرحمة       
، لهدايـة دائمـاً الـدعاء با    فليس  ، فخاف أن تدركه الرحمة فوضع في فمه الوحل        ]سورة يونس ) ٩٠([ }ِإسراِئيَل

عليهمـا  -موسى وهـارون    و، وأن يطمس على قلبه   ، دعى أن اهللا ال يهديه     ي  وأحياناً ة،أحياناً يدعى له بالهداي   
ربنَا ِإنَّك آتَيتَ ِفرعون ومأله ِزينَةً وَأمواالً ِفي الْحياِة الدنْيا ربنَا ِليـِضلُّواْ  {: كيف دعيا؟ قاال  -الصالة والسالم 

    ع نَا اطِْمسبر ِبيِلكن سع           اَألِلـيم ذَاباْ الْعورتَّى يْؤِمنُواْ حفَالَ ي لَى قُلُوِبِهمع داشْدو اِلِهموسـورة  ) ٨٨([ }لَى َأم
ـ لما  -صلى اهللا عليه وسلم   -نوح   ومع ذلك    ،قبالخلاألنبياء هم أرحم الخلق     ؤالء  فه ]يونس ه لـن  بين اهللا له أن

ِإنَّـك   * رب لَا تَذَر علَى الَْأرِض ِمن الْكَاِفِرين ديارا{: قالف، ك بالهال يؤمن من قومه إال من قد آمن دعا عليهم        
 أحيانـاً يكـون     ،فلكل مقـام مقـال     ]سورة نوح ) ٢٧-٢٦([ }ِإن تَذَرهم يِضلُّوا ِعبادك ولَا يِلدوا ِإلَّا فَاِجرا كَفَّارا        

وأن ، وأن يهلكـه ، ويموت على ما هو عليه،  اهللا أن يربط على قلبهوأحياناً نسأل ، المناسب هو الدعاء بالهداية   



 ١٠

صـلى اهللا عليـه   -وعليه عمل المسلمين منذ زمن رسول اهللا ، فلعن الكفار هذا ثابت في الكتاب والسنة   ، يلعنه
  .فال إشكال فيه، لى يومنا هذاإ -وسلم

  ". ألنا ال ندري بما يختم اهللا لهماعة من العلماء إلى أنه ال يلعن؛فأما الكافر المعين فقد ذهب ج"

صلى اهللا عليـه    -قد لعن النبي    و،  لهذا السبب  ل العلم على أنه ال يلعن المعين      لكن أكثر أه  ، هي مسألة خالفية  
عـز  - هداهم اهللا ،وأسلموا، وصفوان بن أمية وجماعة،  سهيل بن عمرو العامريلعن، رجاالً بأعيانهم  -وسلم
) ١٢٨([ }لَيس لَك ِمن اَألمِر شَـيء  {: -صلى اهللا عليه وسلم   - لنبيه   -عز وجل -  وقال اهللا ،  إلى اإلسالم  -وجل

،  بالقراء القبائل التي غدرت  ، ذكوان وعصية ، قبائل بعينها  -صلى اهللا عليه وسلم   -لعن النبي   و ]سورة آل عمران  
النبي ن  لعو،  ال يلعن المعين    أنه ولكن الذي عليه عامة أهل العلم     ، فأخذ منه بعض أهل العلم جواز لعن المعين       

ومن ثم فإن اإلنسان يتحرز مـن هـذا وال   ، يكون ذلك مما يختص به   رجاالً بأعيانهم  -صلى اهللا عليه وسلم   -
  والمتفلجات ،والمتنمصات والنامصات ،والمستوشمات الواشمات اهللا لعن(( يلعن الصنفولكنه ، يلعن المعين

 الختالل  فيه الوعيد باللعن   ذلك ال يعني وقوع اللعن على هذا الذي ورد            ولكن )٩())اهللا خلق المغيرات ،للحسن

فـي الـذين يرمـون       -تبارك وتعـالى  -سبق الكالم في سورة النور على قول اهللا         و، أو لوجود مانع  ، شرط
 }يا والْآِخرِة ولَهم عـذَاب عِظـيم      ِإن الَِّذين يرمون الْمحصنَاِت الْغَاِفلَاِت الْمْؤِمنَاِت لُِعنُوا ِفي الدنْ        {: المحصنات

 الـذين كـانوا يطعنـون فـي     نوإن المقصود به الكفار المشرك: يقولفبعض أهل العلم  ]سورة النــور ) ٢٣([
اآلخـرة؟  توجيه كيف لعنوا فـي الـدنيا و       كل هذا من أجل     ، عرض من خرجت مهاجرة من مكة إلى المدينة       

،  وهذا فيه نظـر ،هذا في الكفار: فقالوا، -نسأل اهللا السالمة-  يبقى له نصيباللعن في الدنيا واآلخرة  ي ي والذ
، بـي هذا في عبـد اهللا بـن أُ  : وبعضهم قال، ما بين اهللا ما يتعلق بها هذا خاص في عائشة بعد    : وبعضهم قال 
 ؤه إن تحقق  اأن هذا جز  : والجواب عن هذا اإلشكال   ، واآلية عامة ، هذا فقط في أمهات المؤمنين    : وبعضهم قال 

 قد تتخلـف  ن هذه النصوص من الوعيد واللعنإ :-رحمه اهللا -كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية       فوإال  ، ه ذلك في
هذه ، أو شفاعة ، أو توبة ، أو مصائب مكفرة  ، حسنات ماحية أو  ، -عز وجل -عن المعين إما بسبب مغفرة اهللا       

المحـصنات المؤمنـات   فالـذين يرمـون   ، ا المعينفال يبقى على هذ، بسببها مقتضى اللعناألمور قد يتخلف   
  .اهللا أعلمو،  وال إشكالر ذلك عنهم بسبب من هذه األسبابكفَّما لم ي، الغافالت لعنوا في الدنيا واآلخرة

: فقال رجـل ، وفي قصة الذي كان يؤتى به سكران فيحده، بل يجوز لعن الكافر المعين : وقالت طائفة أخرى  "

ال تلعنـه فإنـه يحـب اهللا    ((: -صـلى اهللا عليـه وسـلم   -سول اهللا فقال ر، ما يؤتى به ما أكثر    ،لعنه اهللا 
  ".واهللا أعلم، لعنفدل على أن من ال يحب اهللا ورسوله ي )١٠())ورسوله

مـن أراد    أنفالمقـصود ، وفي بعض الروايات أنه نهاهم من أجل أال يعينوا عليه الشيطان، طبعاً هذا استنباط 
رضـي اهللا  - أو عـن الـسلف      ،-صلى اهللا عليه وسلم   - اللعن سواء عن النبي      اي ورد فيه  أن يتتبع اآلثار الت   
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  ].١٢٠ – ١٦٧٨ ص-٣ج[ اهللا خلق

، الطالق كتاب في المصنف في عبد الرزاق و ]٢٦٩ – ٣٩٣ ص -١ج[البزارو ]١٧٦ – ١٦١ ص -١ج[في المسند  يعلى وأبفظ لل أخرجه بهذا ا- 10
 ما باب،  الحدود كتابفي   ))ورسوله اهللا يحب أنه إال علمت ما اهللا فو تلعنوه ال: ((بلفظ: وهو في البخاري   ]١٣٥٥٢ – ٣٨١ ص -٧ج[ الخمر حد باب

  ].٦٣٩٨ – ٢٤٨٩  ص-٦ج [الملة من بخارج ليس وأنه ،الخمر شارب لعن من يكره



 ١١

 اللعـان  وال بالطعان المؤمن ليس((: وهولكن يبقى عندنا األصل ، ء أشيااعن الصحابة فسيجد من هذ و -عنهم

 إلى البحـث عـن   فما ينبغي أن ينصرف هم اإلنسان    ،  وأن اهللا لم يتعبدنا باللعن     ،)١١())البذيء وال الفاحش وال
فينبغي لإلنسان أن يكف لسانه عن اللعـن        ، اهللا ما كلفك بهذا وال تعبدك به      ف، نصوص اللعن من أجل أن يلعن     

لكن الكالم فيمن يتفلسف علـى  ،  وشكره وطاعته ونحو ذلك-عز وجل-ما يشتغل بذكر اهللا  وإن، وال يشتغل به  
 هذا الكـالم غيـر   ال،: نقول له، ينكر على من يلعنهم و، ة لهم بالهداي  ادع، ال يجوز لعن الكفار   : ويقول، الناس
 وأما اللعن بالعموم فـإن    ، ف عنه فكُالمعين  فأما لعن   ، تعبد بهذا أنت لم تُ  :  نقول له  ا إنسان نَلكن إذا سألَ  ، صحيح

 . ذلكوما إلى، )١٢())لعن اهللا اليهود والنصارى((الكفار يلعنون في القنوت عموماً 

وأنه ، يخبر تعالى عن تفرده باإللهية ]سورة البقـرة ) ١٦٣([ }ه واِحد الَّ ِإلَه ِإالَّ هو الرحمن الرِحيم  وِإلَهكُم ِإلَ {" 
، وأنه الرحمن الـرحيم   ، الذي ال إله إال هو    ، األحد الفرد الصمد  الواحد  بل هو اهللا    ، وال عديل له  ال شريك له    

وفي الحديث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن           ، ةوقد تقدم تفسير هذين االسمين في أول الفاتح       
 فـي   اسم اهللا األعظـم   ((:  أنه قال  -صلى اهللا عليه وسلم   -  عن رسول اهللا   -ارضي اهللا تعالى عنه   -السكن  

اللّه ال ِإلَـه ِإالَّ      *لم  ا{ و ]سورة البقرة ) ١٦٣([ }وِإلَهكُم ِإلَه واِحد الَّ ِإلَه ِإالَّ هو الرحمن الرِحيم        { :هاتين اآليتين 
ومالْقَي يالْح وسورة آل عمران) ٢-١([ }ه[

". ثم ذكر الدليل على تفرده باإللهية بخلق السماوات واألرض،)١٣(  

وفي الكالم  ،  على سورة الفاتحة    في الكالم  عظم سبق الكالم عليها في موضعين     األحاديث الواردة في االسم األ    
 وأنه هو المتكرر في السور الثالث التـي ذكرهـا      ،)اهللا(ن الراجح أن االسم األعظم هو       وأ، على آية الكرسي  

 ذلـك فـي القـوة     ثم يلي   ،  وسورة طه  ، وسورة آل عمران   ،وهي سورة البقرة  ، -صلى اهللا عليه وسلم   - النبي

، سئلت به أعطيت  اللهم إني أسألك باسمك األعظم الذي إذا        ":  وما على اإلنسان إذا دعا أن يقول       )الحي القيوم (
  .يقول هذا" يا اهللا يا حي يا قيوم، وإذا دعيت به أجبت

ثم ذكر الدليل على تفرده باإللهية بخلق السماوات واألرض وما فيهما وما بين ذلك ممـا ذرأ وبـرأ مـن                     "
يِل والنَّهاِر والْفُلِْك الَِّتي    ِإن ِفي خَلِْق السماواِت واَألرِض واخِْتالَِف اللَّ      {: فقال، المخلوقات الدالة على وحدانيته   

تَجِري ِفي الْبحِر ِبما ينفَع النَّاس وما َأنزَل اللّه ِمن السماء ِمن ماء فََأحيا ِبِه األرض بعد موِتها وبـثَّ ِفيهـا           

                                                

 الرابع فيشعب اإليمان  ، والبيهقي في    ت عنه الذهبي في التلخيص    سكو ]٢٩ – ٥٧  ص    -١ج  [ اإليمان كتاب  فيالمستدرك   أخرجه الحاكم في     - 11

 ص  - ٤ج [بهم والتعظيم بالجاهلية وخصوصا باآلباء الفخر منه اللسان حفظ يجب ومما فصل  ،اللسان حفظ في باب وهو ،اإليمان شعب من والثالثون

  .٥٣٨١:رقم حديث الجامع صحيح في األلبانيوصححه  ]٥١٤٩ – ٢٩٣

 صلى- النبي قبر في جاء ما بابوفي  ]١٢٦٥ – ٤٤٦ ص -١ج[القبور على المساجد اتخاذ من يكره ما باب، الجنائز كتاب فيالبخاري   أخرجه- 12

 بنـاء  عـن  النهـى  باب،  الصالة ومواضع المساجد كتابفي  مسلم  و ]١٣٢٤ – ٤٦٨ ص -١ج[ -عنهما اهللا رضي- وعمر بكر وأبي -وسلم عليه اهللا

   ].١٩ – ٣٧٦ ص -١ج[ مساجد القبور اتخاذ عن والنهى فيها الصور واتخاذ القبور على المساجد

ابـن  و] ٣٤٧٨ – ٥١٧ ص -٥ج [الدعوات كتابفي   الترمذيو ]١٤٩٦ – ٤٧٠ ص -١ج [الدعاء باب،  القرآن سجود كتابفي   داود   وأب أخرجه   - 13
 الكرسي يةآو البقرة سورة أول فضل باب، القرآن فضائل كتاب  فيالدارميو ]٣٨٥٥ -١٢٦٧ ص -٢ج[ األعظم اهللا اسم باب الدعاء كتاب     فيماجه

  - ٥٤٢ ص -٢ج[

في ابن أبي شيبة و ]٤٤٠ -١٧٤ ص -٢٤ج[المعجم الكبير   والطبراني  في    " إسناده حسن من أجل عبيد اهللا بن أبي زياد        ": قال حسين سليم أسد   و] ٣٣٨٩
 فـي  بـاب  هو ،اإليمان شعب من عشر التاسع: شعب اإليمان والبيهقي في    ]٢٩٣٦٣ – ٤٧ ص   -٦ج [األعظم اهللا اسم في،  الدعاء كتابفي   المصنف

  .٩٨٠:رقم حديث الجامع صحيح في األلبانيوصححه  ]٢٣٨٣ – ٤٥٤ ص -٢ج[ عمران وآل البقرة سورة ذكر ،القرآن تعظيم

  



 ١٢

       خِِّر بساِب الْمحالساِح ويِريِف الرتَصٍة وآبِمن كُلِّ د      ِقلُـونعٍم ياٍت لِّقَوِض آلياَألراء ومالس نسـورة  ) ١٦٤([ }ي

تلـك فـي ارتفاعهـا ولطافتهـا      ]سورة البقرة) ١٦٤([ }ِإن ِفي خَلِْق السماواِت واَألرضِ    { :يقول تعالى  ]البقرة
  ".واتساعها

، واألرض مفـردة ،  غالباً تـأتي مجموعـة  ماواتالس ]سورة البقـرة ) ١٦٤([ }ِإن ِفي خَلِْق السماواِت واَألرضِ  {
، وفي غيرهمـا ، للزركشي) البرهان(و، للسيوطي) اإلتقان: (تجدها في كتاب  ، وجيهاتوالعلماء يذكرون لذلك ت   

 وبعـضهم   ،فهو بمعنـاه  ، أن األرض جنس تصدق على الواحد والكثير      : أسهلها وأقربها للفهم  ومن أوضحها و  
وهـذا  ،  فإنها ذكرت بالجمع بخالف األرض فهي جـنس واحـد           من جنس   كل سماء مخلوقة   تلما كان : يقول

  . على كل حالوقيل غير ذلك، الكالم يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى دليل

 ، طوالً وقصراً وتعاقباً    اختالفهما لمقصود باختالف الليل والنهار   ا ]سورة البقرة ) ١٦٤([ }واخِْتالَِف اللَّيِل والنَّهارِ  {
، يأتي بعـده مباشـرة    ،  وال يتخلف عنه    ال يسبق هذا هذا    دءوبوهكذا في عمل     ،تي بعده النهار  الليل يأتي ويأ  

 أو يكون مـن      من طلوع الشمس    هو اء يختلفون فيه هل   والنهار العلم ، الليل معروف من بعد غروب الشمس     و
 يكـون ذلـك    يل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ثـم         هل الل  ؟ وهل القسمة ثنائية أو ثالثية     ؟طلوع الفجر 
،  ثم النهار يكون من طلـوع الـشمس إلـى غروبهـا    ، وهو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس      الوقت بينهما 

فتكـون  ،  بعد الظهر  لزوالوالمساء من بعد ا   ، إلى ما قبل الزوال هذا صباح     ، والنهار منقسم إلى صباح ومساء    
:  ومن الفجر إلى طلوع الشمس ال يقال له        ،طلوع الفجر إلى  الغروب  من  ليل  ، القسمة على هذا االعتبار ثالثية    

هـذا علـى قـول    ، فهذا هو النهارومن طلوع الشمس إلى الغروب    ، وإنما هو فاصل  ، نهار: وال يقال له  ، ليل
هذا هو من الليل وهـو      ومن طلوع الفجر إلى الشمس      ، الليل يمتد إلى الفجر   : وبعضهم يقول ، بعض أهل العلم  

من غروبهـا إلـى     ، الليل إلى طلوع الشمس   : وبعضهم يقول ، طلوع الشمس وأما النهار فيكون من     ، في آخره 
  .والنهار من الطلوع إلى الغروب، اطلوعه

علـى الواحـد    ) كلْفُ(تطلق هذه اللفظة    ، هي السفن : كلْالفُ ]سورة البقرة ) ١٦٤([ }والْفُلِْك الَِّتي تَجِري ِفي الْبحرِ    {
ـ فُ(هو جمع واحده    : وبعضهم يقول ، كلْ فُ :كل ذلك يقال له   ،  والمذكر والمؤنث  والجمع ، واألقـرب وهـو     )كلْ
عـز  -واهللا  ، ك يطلق على الواحد والجمع والمـذكر والمؤنـث        لْ أن الفُ  والذي عليه عامة أهل العلم     المشهور

  .يعني في السفينة ]سورة يونس) ٢٢([ }حتَّى ِإذَا كُنتُم ِفي الْفُلِْك وجرين ِبِهم{:  يقول-وجل

، تلك في ارتفاعها ولطافتها واتـساعها      ]سورة البقرة ) ١٦٤([ }ِإن ِفي خَلِْق السماواِت واَألرضِ    {: عالىيقول ت "
، وجبالهـا وبحارهـا  ، وهذه األرض في كثافتهـا وانخفاضـها     ، والثوابت ودوران فلكها  ، كواكبها السيارة و

 هذا يجيء   ]سورة البقرة ) ١٦٤([ } اللَّيِل والنَّهارِ  واخِْتالَِف{،  من المنافع  اوما فيه ، وقفارها ووهادها وعمرانها  
لَا الشَّمس ينبِغي لَها َأن تُـدِرك الْقَمـر   {: كما قال تعالى، ثم يذهب ويخلفه اآلخر ويعقبه ال يتأخر عنه لحظة   

       ونحبسكُلٌّ ِفي فَلٍَك ياِر واِبقُ النَّهُل سلَا اللَّيوتارة يأخذ  ، رة يطول هذا ويقصر هذا    وتا ]سورة يــس ) ٤٠([ }و
سـورة  ) ٦١([ }يوِلج اللَّيَل ِفي النَّهاِر ويوِلج النَّهار ِفـي اللَّيـلِ         {:  كما قال تعالى   ،ثم يتقارضان ، هذا من هذا  

) ١٦٤([ } النَّـاس  والْفُلِْك الَِّتي تَجِري ِفي الْبحِر ِبما ينفَع      { ، ومن هذا في هذا    أي يزيد من هذا في هذا      ]الحـج



 ١٣

بما عند أهـل  النتفاع ا لمعايش الناس وبحر لحمل السفن من جانب إلى جانبأي في تسخير ال ]سورة البقـرة  
  ".ونقل هذا إلى هؤالء وما عند أولئك إلى هؤالء، ذلك اإلقليم

ـ       ، وتحتمل أن تكون مصدرية   ،  هنا تحتمل أن تكون موصولة     )ما(ـف ى؟ إذا كانت موصولة كيف يكـون المعن
والمعنـى  ، ع الناس تجري في البحر بنفْ:فيكونمصدرية وإذا كانت ، تجري في البحر بالذي ينفع الناس    : يكون

  .قريب كما ترون

وآيةٌ { : كما قال تعالى   ]سورة البقرة ) ١٦٤([ }وما َأنزَل اللّه ِمن السماء ِمن ماء فََأحيا ِبِه األرض بعد موِتها           {"
ملَّه  ْأكُلُوني ا فَِمنْهبا حنَا ِمنْهجَأخْرا ونَاهييتَةُ َأحيالْم ضـا لَـا   { :إلى قولـه  ...]سورة يــس) ٣٣([ } الَْأرِممو

ونلَمعةٍ    { ،]سورة يــس ) ٣٦([ }يآبا ِمن كُلِّ دثَّ ِفيهبأي علـى اخـتالف أشـكالها     ]سورة البقـرة ) ١٦٤([ }و
كمـا قـال    ، ال يخفى عليه شيء من ذلـك      ، وهو يعلم ذلك كله ويرزقه    ، عها وصغرها وكبرها  وألوانها ومناف 

     }وما ِمن دابٍة ِفي اَألرِض ِإالَّ علَى اللَِّه ِرزقُها ويعلَم مستَقَرها ومستَودعها كُـلٌّ ِفـي ِكتَـاٍب مِبـينٍ             {: تعالى

  ".]٦: هود[

هذه اآلية وهذه اللفظـة     تأمل  والحظ   ]سورة البقرة ) ١٦٤([ }وبثَّ ِفيها ِمن كُلِّ دآبةٍ    {: -تبارك وتعالى -في قوله   
؟ الـواو  يعود إلى أي موضع في اآليـة ) وبث(العطف هنا   ]سورة البقرة ) ١٦٤([ }وبثَّ ِفيها ِمن كُلِّ دآبةٍ    { :فيها

 فيكـون المعنـى     ]سورة البقرة ) ١٦٤([ }ه ِمن السماء  وما َأنزَل اللّ  { : هل يرجع إلى قوله في اآلية      حرف عطف 
، التي تجري في البحر بما ينفع النـاس       والفلك  إن في خلق السماوات واألرض واختالف الليل والنهار         ": هكذا

 من إنزال المطـر  :تكون آية نظير اآليات التي ذكرها وعددها ف " وما بث من الدواب    ،وما أنزل اهللا من السماء    
 إلـى   هذا على القول بأنه عائـد     ، فيكون بث الدواب من جملة هذه اآليات      ،  وخلق السماوات واألرض   ،والفلك
  .]سورة البقرة) ١٦٤([ }وما َأنزَل اللّه ِمن السماء{: قوله

ـ (لـ  تابعاً]سورة البقرة) ١٦٤([ }وبثَّ{: فيكون قوله ]سورة البقرة) ١٦٤([ }فََأحيا{: إلى قوله عائداً  أو يكون     ،)اأحي
ـ     إن في خلق السماوات و    " اآلن كيف يكون المعنى؟   ، ثبو افأحي  التـي   كاألرض واختالف الليل والنهار والفل

 ومـا   ، وخلق السماوات  ، الفلك ،د آيات عد،  آية هذه" وما أنزل اهللا من السماء    ، تجري في البحر بما ينفع الناس     
 }وبـثَّ { ؟الحظت الفرق اآلن بين المعنيـين     ،  الدواب  وبث ،إحياء األرض : ر ذلك أثرين  فأثّ، أنزل من السماء  

،  إلـى آخـره    .. األرض ، وخلق السماوات  مثل الفلك ، ن آية من جملة اآليات    يمكن أن يكو   ]سورة البقرة ) ١٦٤([
 أحيا  ،" وبث ،وأنزل من السماء ماء فأحيا به      "]سورة البقرة ) ١٦٤([ }فََأحيا{: ويمكن أن يكون ذلك عائداً إلى قوله      

  .فاآلية تحتمل هذا وهذا، ا الدوابألرض وبث فيها

تيجة هذا المطر النازل مـن      فكان ن  أحيا   ]سورة البقرة ) ١٦٤([ }فََأحيا{:  ذلك يعود إلى قوله    والظاهر المتبادر أن  
و فتكون الـوا   ]سورة البقرة ) ١٦٤([ }وبثَّ{: فقال،  ثم ذكر أمراً آخر عطفه عليه      ، أن اهللا أحيا به األرض     السماء

  .  النشر:والبث معناه، فكانت به حياة النبات والحيوان،  فكان ذلك نتيجة لنزول المطر)فأحيا(عاطفة على 

تارة تأتي مبشرة بين    ، وتارة تأتي بالعذاب  ،  أي فتارة تأتي بالرحمة    ]سورة البقرة ) ١٦٤([ }وتَصِريِف الرياحِ {"
  ".وتارة تجمعه، وتارة تسوقه، يدي السحاب



 ١٤

 تجـد   نظرت إلى مقاالتهم في هذه اآلية ألنك إذاسلف؛ هو جمع ألقوال الم الذي يذكره ابن كثير اآلن  الكالهذا  
، هذه تأتي بالعـذاب وهـذه تـأتي بالرحمـة         :  يقول ]سورة البقرة ) ١٦٤([ }وتَصِريِف الرياحِ {: أن بعضهم يقول  

، فكل ذلك داخل تحت معنـى اآليـة  ،  وهذه بينهما-في الجهات-هذه جنوبية وشرقية وغربية  : وبعضهم يقول 
 الـذي يمكـن أن يجمـع تحـت     أو اعتبرته من قبيل اختالف التضاد، سواء اعتبرته من قبيل اختالف التنوع 

مـن  ف ،وهو من التفسير الجيد الحـسن ،  هو جمع لهذه األقوال   -رحمه اهللا -فهذا الكالم من ابن كثير      ، مدلولها
:  ويقـال  ، بدالً من أن تعـدد     ال التي يمكن أن تجتمع تحت اآلية      األقوأن تجمع   ، التحقيق في التفسير وتحريره   

 هوهذ، هذه تأتي بالمطر   ]سورة البقرة ) ١٦٤([ }وتَصِريِف الرياحِ {  والرابع  والثالث والقول الثاني  القول األول كذا  
وهكـذا ممـا     اتهذه يحصل بها تلقيح النب    و،  تسوق السحاب  هذه و ، شرقية هذه و ، وهذه شمالية  ،تأتي بالعذاب 

  .يحصل

وتـارة  ، وتارة تأتي من ناحية الـيمن     ، ثم تارة تأتي من الشمال وهي الشامية      ، وتارة تفرقه وتارة تصرفه   "
صوهي الشرقية التي تصدم،اًب ..."  

هي الريح التي تأتي مـن قبـل        : بوروالد، هي الريح التي تأتي من قبل المشرق      : ابوالص، هو الصغر : بالصا
  .)١٤())بور عاد بالد، وأهلكتْاب بالصنصرتُ((: -صلى اهللا عليه وسلم-ل النبي  يقو،المغرب

"بوهي الشرقية التي تصدم وجه الكعبة: اًوتارة ص ،بر الكعبة،بوراًوتارة دوهي غربية تنفذ من ناحية د ،  

وبسط ذلـك يطـول     ، كامهاوقد صنف الناس في الرياح والمطر واألنواء كتباً كثيرة فيما يتعلق بلغاتها وأح            
  ".واهللا أعلم، هاهنا

 ،في الكالم على الريـاح    ،  أو لم تطبع أكثر من المطبوع في هذه األمور         ،والكتب المخطوطة التي إما لم توجد     
 تمل أن تقـرأ فـي فهـارس          أحياناً كتب كثيرة ، وحتى قضايا اإلسطرالب  ،  والنجوم م على األنواء  وفي الكال 

  . بك من هذه الكتب والرسائلا يمر من كثرة مالمخطوطات

يسخر إلـى   ، أي سائر بين السماء واألرض     ]سورة البقرة ) ١٦٤([ }والسحاِب الْمسخِِّر بين السماء واَألرضِ    {"
  ".كما يصرفه تعالى، ما يشاء اهللا من األراضي واألماكن

اآلن في الطائرات ترى    خاصة  -إليه  إذا نظرت   ألنك   ؛ ألنه ينسحب في الهواء    السحاب قيل له ذلك ربما يكون     
 }والسحاِب الْمسخِِّر بين الـسماء واَألرضِ     { ،فهو منسحب في الهواء   ،  كأن بعضه يجر بعضاً    -ذلك من قرب  

ينـزل  ، ثابـت أي أن اهللا يمسكه بين السماء واألرض فال يقع فهو         : بعضهم يفسر المسخر   ]سورة البقرة ) ١٦٤([
ويـسوقه  ،  أي أن اهللا يسيره حيـث شـاء        :وبعضهم يفسر التسخير  ، -عز وجل -اء اهللا   منه المطر متى ما ش    

 ، فال يقع  ن اهللا أثبته بين السماء واألرض     إ حيث   ، فهو مسخر بين السماء واألرض     وهذا ال منافاة بينه   ، بالرياح
أن الرعد ملك    -مصلى اهللا عليه وسل   -وقد أخبرنا النبي    ، وكذلك من تسخيره أن اهللا يسوقه     ، وهو وعاء المطر  
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 فـي  باب،  االستسقاء ةصال كتابفي  مسلم  و ]٣٨٧٩ -١٥٠٧ ص   -٤ج [األحزاب وهي الخندق غزوة باب،  المغازي كتاب وفي    ]٣١٦٥ -١٢١٩ص

  ].٩٠٠ -٦١٧ ص -٢ج[،والدبور الصبا ريح



 ١٥

 ،وتعرفـون الحـديث   ، -عز وجل -فهو مسخر بأمر اهللا     ، وأن الرعد صوته  ، وأن البرق سوطه  ، من المالئكة 
هذا كله مسخر ينزل حيـث  ، ه إلى آخر... فتبعه،اسِق أرض فالن  : سمع صوتاً من السحاب يقول    الرجل الذي   

وقـضية  ، حتى تكلم عليها المعاصرون   ، رةحتى نزوله على البحر له معان وأشياء كثي       ، -عز وجل -شاء اهللا   
وإال ، فينزل المطر فيكون ذلك سبباً العتدال مياه البحر بنسبة معينة ثابتة          ،  فتزداد الملوحة  ما يتبخر من البحار   

العلماء تكلموا على قضية انعقاد اللؤلؤ بسبب       و، فيحصل به هذا التوازن   ، لبقي ال يطاق النعقاد ملوحته الكثيفة     
، ويجهلـون  فحتى الذي ينزل على البحار يكون لمنافع يعلم الخلق بعضها،  وعالقته بهذه القضية   ،نزول المطر 

  .أكثرها

"}  ِقلُونعٍم ياٍت لِّقَوكما قال  ، أي في هذه األشياء دالالت بينة على وحدانية اهللا تعالى          ]سورة البقرة ) ١٦٤([ }آلي
الَِّذين يذْكُرون اللّـه     * ِض واخِْتالَِف اللَّيِل والنَّهاِر آلياٍت لُِّأوِلي األلْبابِ      ِإن ِفي خَلِْق السماواِت واَألر    {: تعالى

ِقياما وقُعودا وعلَى جنُوِبِهم ويتَفَكَّرون ِفي خَلِْق السماواِت واَألرِض ربنَا ما خَلَقْتَ هذا باِطالً سـبحانَك فَِقنَـا         
ذَابسورة آل عمران) ١٩١-١٩٠([ } النَّاِرع[."  

ـ ((:  وقال-صلى اهللا عليه وسلم- لما قرأها النبي   آية آل عمران  وتعرفون الحديث في      قرأهـا ولـم   نويل لم
) ١٩٠([ }ِتالَِف اللَّيـِل والنَّهـارِ  ِإن ِفي خَلِْق السماواِت واَألرِض واخْ    {،  وهي تشبه هذه اآلية كثيراً     ،)١٥())يتفكر

وإال فلو قدر أن أحداً من الناس وجد        ، فالحاصل أن اإللف هو الذي يمنع الناس من هذا التفكر          ]سورة آل عمران  
وجعل يتلمس  ، ثم أخرج من هذا المكان فنظر إلى التربة       ، ولد فيه حتى نشأ وترعرع    ، في مكان تحت األرض   

مما ذلك   إلى غير .. وتحول الظالم إلى نور تام    ،  وارتفاع الشمس ، ثم فجأه طلوع الشمس   ، وينظر إليها ، ذراتها
، طلوعهـا ثم نظـر إلـى الكواكـب و       ، وتحول ذلك إلى ظالم   ، ثم نظر إلى غروبها   ، هتليلويشاهده في يومه    

اإلنسان الذي مـا    ولذلك  ، ولكن اإللف يمنعه من هذا    ،  فإنه ال ينقضي عجبه من ذلك      والنجوم واألفالك والقمر  
وهكذا فإن كل من لـم يـشاهد   ، -عز وجل-رك أنه من أعظم آيات اهللا    وأد،  ذلك  إذا رآه هاله   رأى البحر قط  

ولكنه يحتاج إلـى    ،  إلى التفكر والنظر   فيلجئه إلجاء ، ه ويستولي على لبه   دشيئاً فشاهده ألول وهلة فإن ذلك يش      
  .كرر عليه فال يلفت نظره وت في هذا النظر إذا كان مما يألفهتكلف

  ...:......طالب

وذكر الـذكر طرفـي     ،  ذكر الغدو واآلصال   -عز وجل -وذلك أن اهللا    ، األحسن أن تقال بعد العصر    األذكار  
،  األصـيل  يعني في وقت"أسائلها -وأصيالالً– وقفت فيها أصيالناً"، إنما تكون بعد العصر : واآلصال، النهار

،  فهذا وقـت للـذكر     هارو الطرف األخير من الن    فهذا ه ،  اصفرار الشمس وذبولها   ءدويطلق ذلك غالباً على ب    
ولكن األحـسن أن    ، غرب أجزأته ومن قالها بعد الم   ، تهفمن قالها بعد الظهر أجزأ    ،  فهذا هو األحسن   ،وفي أوله 

  .واهللا أعلم،  بعد العصرتقال

  ....:.....طالب

                                                

وحـسنه  " إسناده صحيح على شـرط مـسلم  ": قال شعيب األرنؤوط و ]٦٢٠ – ٣٨٦ ص -٢ج[ التوبة باب، الرقائق كتابفي ابن حبان  أخرجه   - 15
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 ١٦

بـين   فهـذا ي   فإن كان ذلك مما يعرفه وال يخفى      ، إذا كان لم يتحقق من ذلك فال يجوز له أن يتكلم بال علم            ، ال
اسـألوا أهـل    :  فيقول لهـم   هو لم يتأهل لهذا   ، أما األشياء التي تحتاج إلى استنباط وتحتاج إلى فهم دقيق         ، لهم
  .قرأت لفالن كذا،  يقول كذاا فالنسمعت: يقول لهم، أو ينقل لهم إذا كان يضبط هذا النقل، العلم

  :.......طالب

مـا   ]سورة البقرة ) ١٦١([ }آلِئكَِة والنَّاِس َأجمِعين  يِهم لَعنَةُ اللِّه والْم   ُأولَِئك علَ {: وماذا تقول في قوله   ، ال أبداً ، ال
  .يمكن هذا

  :.......طالب

فال يحصل فيـه اخـتالل       ]سورة يــس ) ٤٠([ }ولَا اللَّيُل ساِبقُ النَّهارِ   {، صحيحهذا   الليلة تكون سابقة ليومها   
 }لَا الشَّمس ينبِغي لَها َأن تُدِرك الْقَمر ولَا اللَّيُل ساِبقُ النَّهـارِ  {، -عز وجل -على هذا الترتيب الذي رتبه اهللا       

عـز  -وإنما بحسب ما رسمه اهللا      ، ال يرجع فيتقدم عليه أو يتأخر عنه      ، ي بعد هذا  فهذا يأت  ]سورة يــس ) ٤٠([
والشمس هي آيـة   ]سورة يــس) ٤٠([ }ِرك الْقَمرلَا الشَّمس ينبِغي لَها َأن تُد{: ما تقول في قوله   فوإال  ، -وجل
بمعنى أن ذلـك النظـام ال       ، فهذا يأتي بعد هذا   ،  هو ليل ونهار   فهذا ال يمكن  ، هار ال يدرك الليل   إذاً الن ، النهار
  .هذا المراد،  له-عز وجل-فال يخرج عما رسمه اهللا ، يختل

  ...:.....طالب

  خرى؟ وجدته في شيء من األصول األلكن هل، عندنا إي هذا الذي" قلت: قال"

  ....:....طالب

  فقط؟

  .....:...طالب

  ؟" قلت:قالت" :لكن هل فيه
  .....:...طالب

  هي صفحة كم؟،  إذاً نعدلهاخالص

  ....:.....طالب

" مام أحمد عن عروة عـن عائـشة       روى اإل  "]سورة البقرة ) ١٥٨([ }ِإن الصفَا والْمروةَ  {انظروا  ) ١١٩(صفحة  

  ؟ماذاي في المسند الذ
  .....:...طالب

  .اً جزاك اهللا خير"قلت: قال" ،"قال"ضع  ون"قالت"مسح نإذاً  "قلت: قال"

  .......:.طالب

   ضبطها؟لكن أنت راجعتَ، يحتمل

  .......:.طالب

ـ   ، فيحتمل هـذا  ، شرف فيه  هي تبحث عن أحد تراه من مكان تُ        المرتفعة، :مشرفةال، ما راجعتها  ضاً وهـي أي
  .مشرفة
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  ....:....طالب

  كيف؟

  ......:..طالب

فهـذا   لنـا    هاتراجعأن   تعاستط إن، هذا له وجه وهذا له وجه     :  لك لكن أقول ،  بأيها تضبط فعالً   أنا ال أدري  
  .جيد

  ...:....طالب

 فهـذا ال  أو يشرب أو يصلي، لكنه إن قطعه لعذر كأن يستريح لطوله ونحو هذا      ، االتصالاألصل فيه التتابع و   
 فمثل هذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يستأنف من             قطعه قطعاً يطول عرفاً من غير عذر       فإن، إشكال فيه 

  .جديد

  ....:....طالب

ويضللون إخوانهم من   ، طيب ماذا تقول في فرقة السامرة حينما يستقبلون جبالً بالشام         ، هم غيروا وبدلوا كثيراً   
 هم حينمـا كـانوا       تقول فيهم؟ طيب   ماذا بيت المقدس    ة وال التابوت وال الصخر   ليست القبلة : ويقولون، اليهود

مـا يـستقبلون بيـت المقـدس وال         ،  في كل مكان يذهبون إليه في أسفارهم ينقلونه معهـم          يستقبلون التابوت 
  ...ومتى رفع التابوت؟، فصاروا يستقبلون الصخرة لما رفع التابوت، الصخرة



 ١

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )٧٠ (سورة البقرة المصباح المنير

   السبت ين عثمانخالد/ الشيخ

  

  . وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين

اللِّه َأنداداً يِحبـونَهم  وِمن النَّاِس من يتَِّخذُ ِمن دوِن  {:  في تفسير قوله تعالى    -رحمه اهللا تعالى  -قال المفسر   
                      اللّـه َأنِميعـاً وةَ ِللِّه جالْقُو َأن ذَابالْع نورواْ ِإذْ يظَلَم ى الَِّذينري لَوا لِّلِّه وبح نُواْ َأشَدآم الَِّذيناللِّه و بكَح

وقَـاَل الَّـِذين    * ن الَِّذين اتَّبعواْ ورَأواْ الْعذَاب وتَقَطَّعتْ ِبِهم اَألسـباب     ِإذْ تَبرَأ الَِّذين اتُِّبعواْ مِ     * شَِديد الْعذَابِ 
 را تَبكَم مَأ ِمنْهرةً فَنَتَبلَنَا كَر َأن واْ لَوعاتَّبءا همو ِهملَياٍت عرسح مالَهمَأع اللّه ِريِهمي واْ ِمنَّا كَذَِلك  م ِبخَـاِرِجين

، ومآلهم في الـدار اآلخـرة   ، يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا      " :]سورة البقرة ) ١٦٧-١٦٥([ }ِمن النَّارِ 
 ، وال ضد له   ، وهو اهللا ال إله إال هو      ،كحبهيحبونهم  ، و حيث جعلوا له أنداداً أي أمثاالً ونظراء يعبدونهم معه        

  ".وال شريك معه، وال ند له

  :  أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا

 ]سورة البقـرة  ) ١٦٥([ }وِمن النَّاِس من يتَِّخذُ ِمن دوِن اللِّه َأنداداً يِحبونَهم كَحب اللّهِ          {: -تبارك وتعالى -فقوله  

فالن ند  : تقول، وئ النظير المنا  : هو نداد سبق مراراً في دروس متعددة كشرح كتاب التوحيد وغيره أن الند           األ
َأنداداً يِحبونَهم كَحب اللِّه والَِّذين آمنُواْ َأشَـد حبـا     {، فهو أخص من مطلق النظير    ، لفالن أي نظير له مناوئ    

ن يحتمـل أن يكـو    ، مل معنيـين  يحت ]سورة البقرة ) ١٦٥([ }يِحبونَهم كَحب اللّهِ  {: قوله ]سورة البقرة ) ١٦٥([ }لِّلِّه
تبارك -وا بين محبة هؤالء األنداد وبين محبة اهللا          سو أي كما يحبون اهللا،   ، كحبه:  كما قال ابن كثير هنا     المراد
 منها إلى هـؤالء    ا جزء وا قد صرف  مأنهها  اننقصو  ناقصة،  محبتهم بهذا االعتبار محبة شركيةً     فكانت، -وتعالى

 -رحمـه اهللا - كالشيخ تقي الدين ابن تيمية     ن أهل العلم  ه كثير من المحققين م    وهذا الذي علي  ، األنداد والنظراء 

 أي كمـا    ]سورة البقرة ) ١٦٥([ }كَحب اللّهِ {: فيكون معنى ، هو الذي مشى عليه ابن كثير هنا      و، وتلميذه ابن القيم  
 ألنه لم يصرف نصيب منها لشيء من األنـداد والنظـراء            هذا كانت محبة أهل اإليمان كاملة؛     ول، يحبون اهللا 

  .]سورة البقرة) ١٦٥([ }والَِّذين آمنُواْ َأشَد حبا لِّلِّه{: ولهذا قال، لهةواآل

أي كحب المـؤمنين     ]سورة البقرة ) ١٦٥([ }يِحبونَهم كَحب اللّهِ  {:  هو أن قوله   والمعنى اآلخر الذي تحتمله اآلية    
أن حب هؤالء المشركين هللا ليس بخالص       وذلك  ، لمشركينن حب المؤمنين أكمل من حب هؤالء ا       ثم بين أ  ، هللا

فهـذا  ،  وأما أهل اإليمـان فمحبـتهم خالـصة   ، ونصيباً من هذه المحبة لغيره افجعلوا جزء ، وإنما هو مبعض  
يحبـونهم كمـا يحـب     : يعني كأنه يقول  ، وقد ال يخلو من إشكال    ، المعنى كما ترون ليس هو الظاهر المتبادر      

في البداية جعل محبتهم بمنزلة محبة       ]سورة البقرة ) ١٦٥([ }ن آمنُواْ َأشَد حبا لِّلّهِ    والَِّذي{: ثم يقول ، المؤمنون اهللا 
فكأنه ليس كالقول األول في ظهوره ورجحانـه بهـذا          ، إن الذين أمنوا أكثر حباً هللا منهم      : ثم قال ، المؤمنين هللا 

المـؤمنين هللا   حـب    ثم جعل    كحب المؤمنين هللا   : يعني ]سورة البقرة ) ١٦٥([ }كَحب اللّهِ {: لوقيكيف  ف، االعتبار
فكانت محبـة   ، أي كمحبتهم هم هللا    ]سورة البقرة ) ١٦٥([ }يِحبونَهم كَحب اللّهِ  {،  بينما األول ال إشكال فيه     !؟أكمل
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واهللا تعـالى   ، يس فيه إشـكال   ول، فرجحان القول األول ظاهر   ، أهل اإليمان أكمل وأعظم؛ ألنه ال تشريك فيها       
  .أعلم

سول اهللا أي الذنب أعظم؟     يا ر : قلت:  قال -رضي اهللا تعالى عنه   -وفي الصحيحين عن عبد اهللا بن مسعود        "
  .)١())أن تجعل هللا نداً وهو خلقك((: قال

 وتوقيرهم وتوحيدهم   فتهم به عرولحبهم هللا وتمام م    ]سورة البقرة ) ١٦٥([ }والَِّذين آمنُواْ َأشَد حبا لِّلّهِ    {: وقوله
  ".ويلجئون في جميع أمورهم إليه، ويتوكلون عليه، ه وحده بل يعبدون، ال يشركون به شيئاًله

 ت شركوا فيها فنقص جزء منها أو شـطرها فـصار          ، أنها مبعضة   يشير إلى سبب نقص محبة المشركين      هو
ـ         ، المؤمنين هللا  كحب: وعلى كل حال القول الثاني    ، لتلك األنداد  وهـو  ، دهم قال به طائفة من السلف فمـن بع

  .-رحمه اهللا-اختيار ابن جرير الطبري 

ولَو يرى الَِّذين ظَلَمواْ ِإذْ يـرون الْعـذَاب َأن          {: الظالمين ألنفسهم بذلك فقال   ، ثم توعد تعالى المشركين به    "
 بهم من األمر الفظيـع      ما يحل و ،لو يعلمون ما يعاينونه هنالك    : وليق ]سورة البقرة ) ١٦٥([ }الْقُوةَ ِللِّه جِميعاً  

  ". النتهوا عما هم فيه من الضاللهائل على شركهم وكفرهمالمنكر ال

فـسر  ف "لو يعلمـون  ": ماذا قال؟ قال   ]سورة البقرة ) ١٦٥([ }ولَو يرى الَِّذين ظَلَمواْ   {: قوله الحظ اآلن كيف فسر   
واآليـة هنـا    ، رؤية بالقلب و،   رؤية بالعلم  ،وتارة تكون علمية  ، والرؤية تارة تكون بصرية   ، الرؤية هنا بالعلم  

 ]سـورة البقـرة   ) ١٦٥([ }ولَو يرى الَِّذين ظَلَمواْ   {قراءة الياء هذه    ، ت ثالث متواترة  وفيها قراءا ،  المعنيين تحتمل

  .وهي القراءة التي نقرأ بها،  عمرو البصرييوهي قراءة أهل مكة وأهل الكوفة وأب

ويحتمـل أن يكـون   ،  كما قال ابن كثير   "لو يعلمون ": أي ون المراد بذلك العلم،   يحتمل أن يك   فعلى هذه القراءة  
في الـدنيا عـذاب      ]سورة البقرة ) ١٦٥([ }ولَو يرى الَِّذين ظَلَمواْ   {: فيكون المعنى ، يةالبصرالمراد بذلك الرؤية    

سـورة  ) ١٦٥([ }ِإذْ يرون الْعذَاب{فيكون  ،]لبقرةسورة ا) ١٦٥([ }َأن الْقُوةَ ِللِّه جِميعاً  {: موا حين يرونه  ل لع اآلخرة

: أي، يمكن أن تكون بـصرية     ]سورة البقرة ) ١٦٥([ }ِإذْ يرون {: فيفالرؤية هنا   ،  يعاينونه بأبصارهم  :أي ]البقرة

  .لعلموا أن القوة هللا جميعاً حين يرون العذاب وشدة النكال

ت فصار،  لتبينوا ضرر اتخذاهم لآللهة    حقيقة قوة اهللا وشدة عذابه    علمون   لو ي  "علمية"الرؤية  ويحتمل أن تكون    
  .الرؤية علمية

الخطاب ظاهره أنه موجه إلى     ففي قراءة التاء     }رى الذين ظلموا إذ يرون العذاب     ولو ت {والقراءة الثانية بالتاء    
لمـت أن القـوة هللا       لع لذين ظلموا في حال رؤيتهم العذاب     ولو ترى يا محمد ا    ، -صلى اهللا عليه وسلم   -النبي  
، هوبشرعه وجزائ ، -عز وجل -وهو أعلم الناس باهللا     ،  يعلم ذلك قطعاً   -صلى اهللا عليه وسلم   -والنبي  ، جميعاً

راد أمته  خاطب تارة وي   ي -صلى اهللا عليه وسلم   - فالنبي   ،ولكن المراد بذلك أمته   ، ال علمه  لكم شاهم هللا وهو أخ 

                                                

 سورة تفسير بابوفي  ] ٤٢٠٧ -١٦٢٦ ص -٤ج[] سورة البقرة ) ٣١([} وعلَّم آدم اَألسماء كُلَّها    {:اهللا قول باب،  التفسير كتاب فيالبخاري   أخرجه   - 1

 الكفر أهل من المحاربين كتابوفي  ]٥٦٥٥ -٢٢٣٦ ص-٥ج[معه يأكل أن خشية الولد قتل باب، األدب كتابوفي  ]٤٤٨٣ -١٧٨٤ ص-٤ج[ الفرقان

 ٢٧٣٤ ص-٦ج[] سورة البقرة) ٢٢([} فَالَ تَجعلُواْ ِللِّه َأنداداً{: تعالى اهللا قول باب، التوحيد كتابوفي  ]٦٤٢٦ -٢٤٩٧ ص-٦ج[ الزناة إثم باب، والردة

  ].١٤١- ٩٠ ص-١ج[ بعده أعظمها وبيان الذنوب أقبح الشرك كون باب، اإليمان كتابفي مسلم و ]٧٠٨٢ –



 ٣

عليـه الـصالة    - كما سبق مراراً قد تخاطب في شخص قدوتها          فاألمة،  وهذا كثير في القرآن    بهذا الخطاب، 
،  أي يـا محمـد     }ولو تـرى  { : في تفسير قوله   -رحمه اهللا -وهذا الذي اختاره ابن جرير الطبري       ، -والسالم

، يعلم ذلك ألنه   ؛" أن القوة هللا جميعاً    تَلعلم":  حقه ل في يقاما  ف، -عز وجل -والمراد أمته؛ ألنه أعلم األمة باهللا       
  . كمال العلم في هذه القضيةوله

 }يـرون إذ {: قرئت بالمبني للمجهـول  ]سورة البقرة) ١٦٥([ }ِإذْ يرون الْعذَاب {: فهي في قوله  أما القراءة الثالثة    

سـورة  ) ١٦٥([ }ِإذْ يرون الْعـذَاب   {: وعلى القراءة األولى   ، بصرية  القراءة تكون الرؤية في الثانية     وعلى هذه 

 "ولو يـرى  "، "ولو ترى " في األولى هو  إنما  االختالف  و، يعني يعاينونه بأبصارهم  ، بصرية الرؤية   يضاً أ ]البقرة

  .واهللا أعلم

 }ِإذْ تَبرَأ الَِّذين اتُِّبعواْ ِمن الَِّذين اتَّبعواْ      {: فقال ،ي المتبوعين من التابعين   وتبر، ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم    "

  ".أت منهم المالئكة التي كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم في الدار الدنياتبر ]سورة البقرة) ١٦٦([

 }ِإذْ يـرون  {: يحتمل أن يكون بدالً من قوله      ]سورة البقرة ) ١٦٦([ }ِإذْ تَبرَأ الَِّذين اتُِّبعواْ ِمن الَِّذين اتَّبعواْ      {: قوله

اس من يتخذ من دون اهللا أنداداً يحبـونهم كحـب اهللا            ومن الن  ":ون المعنى كفي،  الذي سبق  ]سورة البقرة ) ١٦٥([
يرى الذين ظلمـوا  ولو "، " ولو يرى الذين ظلموا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا،منوا أشد حباً هللا   آوالذين  

بين  في ذلك الحين يحصل التبرؤ        العذاب أوارا  إذ " في ذلك الحين يتبرأ المتبعون من المتبعين       إذ يرون العذاب  
 فهم إذ يرون العـذاب مـا        "إذ يرون العذاب  : "بدل من قوله  " إذ تبرأ الذين اتبعوا   ": كونفي ،األتباع والمتبوعين 

  .والمتبوعينالذي يحصل؟ يحصل التبرؤ بين األتباع 

بحانَك َأنتَ وِلينَا ِمـن     س{: ويقولون ]سورة القصص ) ٦٣([ }تَبرْأنَا ِإلَيك ما كَانُوا ِإيانَا يعبدون     { :فتقول المالئكة "
ْؤِمنُونم ِبِهم مهَأكْثَر الِْجن وندبعْل كَانُوا يوِنِهم بسورة سبأ) ٤١([ }د[."  

والجن مـن  ،  فهؤالء يتبرءون فالمالئكة عبدتهم بعض العرب   ، تبرأ من عابديه  ن اهللا ي  بد من دو  كل من ع  يعني  
  .حتى الشيطان يتبرأ من أتباعه،  وهكذاياء من عبدهم تبرءوا منهن واألنبوالصالحو، عبدهم تبرءوا منه

ومن َأضلُّ ِممن يدعو ِمن دوِن اللَّـِه  {: كما قال تعالى،  ويتنصلون من عبادتهم لهم   ،والجن أيضاً تتبرأ منهم   "
وِإذَا حِشر النَّاس كَانُوا لَهم َأعـداء وكَـانُوا          * نمن لَّا يستَِجيب لَه ِإلَى يوِم الِْقيامِة وهم عن دعاِئِهم غَاِفلُو          

 كَاِفِرين ِتِهمادا       {: وقال تعالى  ]سورة األحقاف ) ٦-٥([ }ِبِعبِعـز مكُونُوا لَهةً لِّيوِن اللَِّه آِلهاتَّخَذُوا ِمن دكَلَّـا   * و
وقَاَل {:  لقومه -عليه السالم -وقال الخليل    ]سورة مريم ) ٨٢-٨١([ }داسيكْفُرون ِبِعبادِتِهم ويكُونُون علَيِهم ضِ    

                     ـنلْعيٍض وعكُم ِبـبـضعب كْفُرِة يامالِْقي موي ا ثُمنْياِة الديِفي الْح ِنكُميةَ بدوثَانًا موِن اللَِّه َأون دا اتَّخَذْتُم مِإنَّم
وقَاَل الَِّذين كَفَروا لَـن  {: وقال تعالى ]سورة العنكبوت) ٢٥([ }واكُم النَّار وما لَكُم من نَّاِصِرينبعضكُم بعضا ومأْ 

لَى بعـٍض   نُّْؤِمن ِبهذَا الْقُرآِن ولَا ِبالَِّذي بين يديِه ولَو تَرى ِإِذ الظَّاِلمون موقُوفُون ِعند ربِهم يرِجع بعضهم إِ                
        ْؤِمِنينلَكُنَّا م لَا َأنتُموا لَورتَكْباس ِعفُوا ِللَِّذينتُضاس قُوُل الَِّذينَل يِعفُوا  *  الْقَوتُـضاس وا ِللَِّذينرتَكْباس قَاَل الَِّذين

         ِرِمينجْل كُنتُم ماءكُم بِإذْ ج دعى بدِن الْهع نَاكُمددص نَأنَح *   كْـرْل موا برتَكْباس ِعفُوا ِللَِّذينتُضاس قَاَل الَِّذينو
اللَّيِل والنَّهاِر ِإذْ تَْأمرونَنَا َأن نَّكْفُر ِباللَِّه ونَجعَل لَه َأندادا وَأسروا النَّدامةَ لَما رَأوا الْعذَاب وجعلْنَا الَْأغْلَاَل ِفي                  

وقَاَل الشَّيطَان لَمـا    {: وقال تعالى  ]سورة سبأ ) ٣٣-٣١([ }ِذين كَفَروا هْل يجزون ِإلَّا ما كَانُوا يعملُون       َأعنَاِق الَّ 



 ٤

 َأن دعـوتُكُم    قُِضي اَألمر ِإن اللّه وعدكُم وعد الْحقِّ ووعدتُّكُم فََأخْلَفْتُكُم وما كَان ِلي علَيكُم مـن سـلْطَاٍن ِإالَّ                 
فَاستَجبتُم ِلي فَالَ تَلُوموِني ولُومواْ َأنفُسكُم ما َأنَاْ ِبمصِرِخكُم وما َأنتُم ِبمصِرِخي ِإنِّي كَفَرتُ ِبمآ َأشْركْتُموِن ِمن                

  .]سورة إبراهيم) ٢٢([ }اِلِمين لَهم عذَاب َأِليمقَبُل ِإن الظَّ

 وتقطعت بهم الحيل    ، أي عاينوا عذاب اهللا    ]سورة البقرة ) ١٦٦([ }ورَأواْ الْعذَاب وتَقَطَّعتْ ِبِهم اَألسباب    { :وقوله
رضـي اهللا تعـالى   -عن ابن عبـاس  : قال عطاء، ولم يجدوا عن النار معدالًَ وال مصرفاً، وأسباب الخالص 

وكذا قال مجاهد في روايـة ابـن أبـي    ، المودة:  قال ]سورة البقرة ) ١٦٦([ }وتَقَطَّعتْ ِبِهم اَألسباب  {: -عنهما
  ".نجيح

}  ابباَألس تْ ِبِهمتَقَطَّعلم يعد هناك بيـنهم   ، أي جميع الصالت التي كانت بينهم في الدنيا        ]سورة البقرة ) ١٦٦([ }و
  .حد مرتهن بعملهفصار كل وا، أسباب الخالص والنجاةو تقطعت بينهم المودة،  سبب للنجاةوشيجة وال

لو أن لنـا     :أي ]سورة البقرة ) ١٦٧([ }واْ ِمنَّا ءوقَاَل الَِّذين اتَّبعواْ لَو َأن لَنَا كَرةً فَنَتَبرَأ ِمنْهم كَما تَبر          {: وقوله"
، لعبـادة اب بل نوحد اهللا تعـالى       ،فال نلتفت إليهم  ،  حتى نتبرأ من هؤالء ومن عبادتهم      عودة إلى الدار الدنيا   
 ،كما أخبر اهللا تعـالى عـنهم بـذلك        ، بل لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون        ، وهم كاذبون في هذا   

 كمـا قـال   ، تذهب وتضمحل: أي]سورة البقرة ) ١٦٧([ }كَذَِلك يِريِهم اللّه َأعمالَهم حسراٍت علَيِهم     {: ولهذا قال 
مثَُل الَّـِذين  {:  وقال تعالى]سورة الفرقـان ) ٢٣([ }لُوا ِمن عمٍل فَجعلْنَاه هباء منثُوراوقَِدمنَا ِإلَى ما عمِ  {: تعالى

 :اآلية، وقـال تعـالى    .. ]سورة إبراهيم ) ١٨([ }كَفَرواْ ِبربِهم َأعمالُهم كَرماٍد اشْتَدتْ ِبِه الريح ِفي يوٍم عاِصفٍ         

  :ولهذا قال تعالى، اآلية.. ]سورة النــور) ٣٩([ }َأعمالُهم كَسراٍب ِبِقيعٍة يحسبه الظَّمآن ماءوالَِّذين كَفَروا {

  ".]سورة البقرة) ١٦٧([ }وما هم ِبخَاِرِجين ِمن النَّاِر{

تـذهب  هـي  ، تذهب وتـضمحل :  قال]سورة البقـرة ) ١٦٧([ }كَذَِلك يِريِهم اللّه َأعمالَهم حسراٍت علَيِهم    { :قوله
جمـع  : والحـسرات ، بل تكون عليهم حـسرات    ، فهي ليست تذهب وتضمحل فقط    ،  وأكثر من هذا   وتضمحل

قـد انقطعـت بـه      ، ويكون اإلنسان بسبب ذلك في حال ال يحسد عليهـا         ، وهي أعظم الشدة والضيق   : حسرة
  .ال يقادر قدره ويحصل له بسبب ذلك من األلم ما، األسباب

وسـبباً  ، فتكون سبباً آلالم نفوسهم وقلوبهم     ]سورة البقرة ) ١٦٧([ }حسراٍت علَيِهم { السيئة }يِهم اللّه َأعمالَهم  يِر{
ولم يقـارف   ، وأنه لم يفعل شيئاً من ذلك     ،  أن بينه وبينها بعد المشرقين     فيتمنى الواحد منهم  ، الواقعة بهم للشدة  
يلَتَنَا ماِل هذَا الِْكتَاِب لَا يغَاِدر صِغيرةً ولَا كَِبيرةً ِإلَّا َأحصاها ووجدوا ما عِملُوا              يا و {: ولهذا يقولون ،  شيئاً امنه

  .]سورة الكهف) ٤٩([ }حاِضرا ولَا يظِْلم ربك َأحدا

ِإنَّمـا   * ِبعواْ خُطُواِت الشَّيطَاِن ِإنَّه لَكُم عـدو مِبـين        يا َأيها النَّاس كُلُواْ ِمما ِفي اَألرِض حالَالً طَيباً والَ تَتَّ          {"
      ونلَما الَ تَعلَى اللِّه مَأن تَقُولُواْ عشَاء والْفَحوِء وِبالس كُمرْأمن تعالى أنـه   ]سورة البقرة) ١٦٩-١٦٨([ }يلما بي

  ".الرزاق لجميع خلقهشرع يبين أنه ،  وأنه المستقل بالخلق،ال إله إال هو

 بين اآلية وبين اآليـة التـي         هنا هو ما يعرف بالمناسبة     -رحمه اهللا -هذا الكالم الذي يذكره الحافظ ابن كثير        
وهناك أنواع أخرى من المناسـبة علـى كـل          ،  بين اآلية وما قبلها    وجه االرتباط : المقصود بالمناسبة و، قبلها



 ٥

ـ ،  إله إال هـو  اللما بين تعالى أنه  ، ين ما قبلها  ية وب لكن هنا يقرر وجه االرتباط بين اآل      ، حال  المـستقل  هوأن
  . شرع يبين أنه الرازق لجميع خلقهبالخلق

، ربما النحالل عقدة الحظر عنه    ) حالالً(مي   س ]سورة البقرة ) ١٦٨([ }يا َأيها النَّاس كُلُواْ ِمما ِفي اَألرِض حالَالً       {
 ،طـوة جمـع خُ  :  خطـوات الـشيطان    ]سورة البقرة ) ١٦٨([ }ِت الشَّيطَاِن ِإنَّه لَكُم عدو مِبين     والَ تَتَِّبعواْ خُطُوا  {
يعنـي  ، خطوت خطوة : تقول، وطْهي واحدة الخَ  : الخَطوةو، وتقال بالضم خُطوة  ، الخطوة تقال بالفتح خَطوة   و

هـذه  : تقـول ، فهي الواحدة: ا الخَطوة وأمو،طْهي ما بين القدمين حال الخَ   : ةالخُطوو،  ثالث ،خطوتين، واحدة
، المقصود بها الواحـدة   ، وات التي نسير عليها   الخَطَو، وات الموضوع خَطَو، وات الدرس كما يقال   خَطَ، خَطوة

رات  وحـس  قـات حلَ:  تقـول  ، هذا هو األصل أنه بـالفتح      الت فَع ةلَفَع، واتخَطوة خَطَ ، واتوتجمع على خَطَ  
  :يقول الشاعر رات إال لضرورة الشعر،وزفَ

حـ  لتُم   رات الـضحى فأطقتهـا   زفْ
   ج

ـ        )٢( يـدانِ رات العـشي وما لي بزفْ
  ج

  . يرد في ضرورة الشعروهو، هذا قليل جداًو )راتبزفْ: (قال

 من ال درع    :والحاسر، حسرت عن الذراع  : يقال،  كشف الملبس عما عليه    :الحسر": يقول األصفهاني : طالب
  .عليه وال مغفر

  .راتهات الحس، ال

  .كرت فيهاهو ذكر المعنى ثم سرد اآليات التي ذُ: طالب

، وفالن كريم المحسر كناية عـن المختبـر       ، والمحسرة المكنسة ، والحاسر من ال درع عليه وال مغفر      ": قال
: ويقـال للمعيـا  ، المعيا النكشاف قـواه  : والحاسر، ونوق حسراء ، انحسر عنها اللحم والقوة   : وناقة حسير 

، وأما المحسور فتصور أن التعب قد حـسره     ، أما الحاسر فتصور أنه قد حسر بنفسه قواه       ، حاسر ومحسور 
، يصح أن يكون بمعنى حاسـر      ]سورة الملك ) ٤([ }ينقَِلب ِإلَيك الْبصر خَاِسًأ وهو حِسير     {: -عز وجل -وقوله  

الغم على مـا    :  والحسرة ]سورة اإلسراء ) ٢٩([ }فَتَقْعد ملُوما محسورا  {: قال تعالى ، وأن يكون بمعنى محسور   
أو أدركه  ، أو انحسرت قواه من فرط غم     ، كأنه انحسر عنه الجهل الذي حمله على مرتكبه        والندم عليه    فاته

 : وقال ]سورة آل عمران  ) ١٥٦([ }ِليجعَل اللّه ذَِلك حسرةً ِفي قُلُوِبِهم     {: قال تعالى ، إعياء من تدارك ما فرط منه     

}و   لَى الْكَاِفِرينةٌ عرسلَح نـِب اللَّـهِ   {:  وقال تعالى]سورة الحاقة ) ٥٠([ }ِإنَّهطتُ ِفـي جا فَرتَى علَى مرسا حي{ 

 وقولـه   ،]سـورة البقـرة   ) ١٦٧([ }كَذَِلك يِريِهم اللّه َأعمالَهم حسراٍت علَيِهم     {: وقال تعالى  ]سورة الزمر ) ٥٦([

                                                
الفة عثمـان  خ في -على ما ذكر الذهبي في تاريخه-ى توف، المعدتها ثالثة وسبعون بيتاً لعروة بن حزام العذري ويلةهذا البيت من قصيدة نونية ط  - 2

 ومعان ،التي ضمنها حكاية حاله بألفاظ رقيقةهذه  ومن محاسن شعره قصيدته   ،سنة ثمان وعشرين  : وقيل ،قين من شوال  ب لعشر   ،سنة ثالثين من الهجرة   
  :ايقول في مطلعهأنيقة 

  بصنعاء عوجا اليوم وانتظراني***  من عليا هالل بن عامر يخليل

    اليوم مبتليانيفإنكما ب*** وال تزهدا في األجر عندي واجعال 

على ألفية ابن   ي  شرح األشمون  و )١١٢ص/٤ج( بن عقيل اشرح   و )٦٠ص/١ج( تزيين األسواق في أخبار العشاق     و )٤٣٢ص/١ج( خزانة األدب : ينظر
  .)٤٣٨ص/١ج( مالك

 



 ٦

لَا يـستَكِْبرون عـن     {: في وصف المالئكة   وقوله تعالى    ،]سورة يــس ) ٣٠([ }سرةً علَى الِْعباد  يا ح {: تعالى
ونِسرتَحسلَا يِتِه واد٣(...]سورة األنبياء) ١٩([ }ِعب(.   

: حـسير ،  ترجع إلى معنى الكـالل واالنقطـاع  الكلمة في كل استعماالتهاو، نقطعونال ي: أيوال يستحسرون   

  :ومنه قول الشاعر، يعني كليل ]سورة الملك) ٤([ }ينقَِلب ِإلَيك الْبصر خَاِسًأ وهو حِسير{، عني كليلي

  بها جيف الحسرى فأمـا عظامهـا      
   ج

   فبـيض٤( وأمــا جلــدها فــصليب(  
  ج

 وبها جيف   قطعتها: يقول، سال يقطعها إال الواحد بعد الواحد من النا       ،  واسعة -صحراء–بيداء  الشاعر  يصف  
 وال تقـوم    ،ن الواحدة منها في مكانها    فتحِر، النوق تنقطع في السفر من طول المشي والمسير       وهي   الحسرى،

  .ا السير لشدة ما يلحقها من التعبوينقطع به، منه وتموت

تلـوح  : أي "فأما عظامها فبيض  " ، والدواب المنقطعة من طول المسير     اإلبلوهي   "بها جيف الحسرى  ": يقول
  . جلودها يابسة"وأما جلدها فصليب" ،ميتة من زمان متفسخة اعظامه

 وهي شـدة الـضيق      ، جمع حسرة  ]سورة البقرة ) ١٦٧([ }حسراٍت علَيِهم { :أن قوله  -على كل حال  -فالمقصود  
 فيكون ذلك سـبباً     إنها ذهبت واضمحلت  : ولذلك هنا لما قال   ، التضييعل لهم بسبب التفريط و     الذي يحص  والغم
يـا  { ، ما الذي يحصل؟ يحصل لهـم الحـسرة        ذا رأوا أعمالهم قد ذهبت واضمحلت     إ، مالغم الذي وقع له   لهذا  

  .]سورة الزمر) ٥٦([ }حسرتَى علَى ما فَرطتُ ِفي جنِب اللَِّه

 "...فذكر في مقام االمتنان أنه أباح لهم أن يأكلوا مما في األرض في حال كونه حالالً"

                                                

 .)١١٨ص/١ج( غريب القرآن لألصفهاني - 3

  : ، مطلعهاقيس بن النعمان بن عبدة علقمة بن هذا البيت من قصيدة طويلة ل- 4

 وباِن طَرفي الِحس قَلْب ا ِبكطَح ***ِشيبم حان رصاِب عالشَّب ديعب  

  بيننا وخُطُوبوعادتْ عواٍد *** يكَلِّفُِني لَيلَى وقد شَطَّ ولْيها 

منتهى الطلب من أشـعار العـرب        و )٧١ص/١ج( المفضليات و )٢٣٩ص/١ج( الجليس الصالح واألنيس الناصح    و )١٠٦ص/٣ج( خزانة األدب : ينظر
  . )١٣ص/١ج(



  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )٧١(المصباح المنير تفسير ابن كثير 

  السبت بن عثمان خالد/ الشيخ

  

  . وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين

  :- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 

 مقام في فذكر خلقه، لجميع الرزاق أنه يبين شرع بالخلق المستقل وأنه هو، إال إله ال أنه تعالى بين لما"

 نفسه في مستطاباً: أي ،طيباً اهللا من حالالً كونه حال في األرض في مما يأكلوا أن لهم أباح أنه االمتنان

 أتباعه أضل فيما ومسالكه طرائقه: وهي الشيطان، خطوات اتباع عن ونهاهم للعقول، وال لألبدان ضاٍر غير

 عياض حديث في كما جاهليتهم، في لهم نهزيكان  مما ونحوها والوصائل والسوائب ائرالبح تحريم من فيه

 -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول عن مسلم صحيح في الذي - وأرضاهرضي اهللا تعالى عنه- حمار بنا

 نَفاءح عبادي خلقت وإني((: وفيه ))حالل لهم فهو عبادي ل منحتهما كل إن: تعالى اهللا يقول((: قال أنه

  .)١())لهم أحللتُ ما عليهم وحرمتْ دينهم، عن فاجتالتهم الشياطين فجاءتهم

 عدو لَكُم الشَّيطَان ِإن{: قال كما منه، وتحذير عنه تنفير ]سورة البقرة) ١٦٨([ }ِإنَّه لَكُم عدو مِبين{: قولهو

ا فَاتَِّخذُوهودا عو ِإنَّمعدي هبكُونُوا ِحزِلي اِب ِمنحِعيِر َأص{: تعالى وقال ])٦(فاطرسورة [ }السَأفَتَتَِّخذُونَه تَهيذُرو 

اءِليَأو وِني ِمند مهو لَكُم ودع ِبْئس ال ِللظَّاِلِميند٥٠( الكهفسورة [ }ب([.  

 من فهي هللا معصية كل ]سورة البقرة) ١٦٨([ }يطَاِنوالَ تَتَِّبعواْ خُطُواِت الشَّ{: قوله في والسدي قتادة وقال

  .الشيطان خطوات

 غضب في نذر أو يمين من كان ما": قال -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن عن حميد بن عبدروى و

  ".يمين كفارة وكفارته الشيطان، خطوات من فهو

  : والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد،الحمد هللا

يا َأيها النَّاس كُلُواْ ِمما ِفي اَألرِض حالَالً طَيباً {: -تبارك وتعالى-عض الكالم باألمس على قوله فقد مضى ب
ِبينم ودع لَكُم طَاِن ِإنَّهاِت الشَّيواْ خُطُوالَ تَتَِّبعمن جهة اللغة، وعرفنا معنى الخطوات  ]سورة البقرة) ١٦٨([ }و

ع خطوات  إن اتبا وهذا التفسير تفسير صحيح، إذ"صية هللا فهي من خطوات الشيطانكل مع": وهنا قال
 وما يزينه للناس، ويمليه لهم، هذه هي خطوات الشيطان، فيكون اإلنسان ، وطرائقه اتباع مسالكهوالشيطان ه

     ول ابن القيم كما يق-متبعاً له، مطيعاً له، والشيطان كما هو معلوم إنما يأتي كل إنسان بحسب حاله، فهو 

ن كان فيه ميل يشم قلبه، فإن رأى فيه ميالً إلى التشديد جاءه من هذا الباب فأوقعه في الغلو، وإ: -رحمه اهللا-
 وإذا كان فيه ميل إلى الجهاد جاءه من هذا الباب، وإذا كان فيه ميل إلى ،إلى الشهوات جاءه من هذا الباب

منكر والغيرة جاءه من هذا الباب، وهكذا فهو يزين له شيئاً فشيئاً الحسبة واألمر بالمعروف والنهي عن ال

                                     

 ). ٧٣٨٦ -١٥٨ص/٨ج (النار وأهل الجنة أهل الدنيا يف بها يعرف يالت الصفات باب، وأهلها نعيمها وصفة الجنةكتاب في مسلم  أخرجه - 1



ربما لم يخطر في بال هذا حتى يوقعه في األمر العظيم الذي ذلك إلى ما بعده، يوقعه في أمر ثم يجره 
  .ان أنه سيصل إليه في يوم من دهرهاإلنس

}ِبينم ودع لَكُم وأصل العداوة ليست عداوته بخافية عليكم، العداوة، أي ظاهر  ]سورة البقرة) ١٦٨([ }ِإنَّه
وذ من أن أحد المتعاديين في أصله في كالم العرب مأخوأن  وأظن سبق الكالم على هذا المعنى، ،معروفة
 هذا في شق عدوة الوادي هي شقه وجانبه، كما يقال في الشقاق والمشاقةو واآلخر في العدوة األخرى، عدوة

  .وهذا في حد وهكذا هذا في حد ةوهذا في شق، والمحاد

 إنما: أي ]سورة البقرة) ١٦٩([ }ِإنَّما يْأمركُم ِبالسوِء والْفَحشَاء وَأن تَقُولُواْ علَى اللِّه ما الَ تَعلَمون{ :وقوله"

 لقولا وهو ذلك من وأغلظ ونحوه، كالزنا الفاحشة منها وأغلظ السيئة، باألفعال الشيطان عدوكم يأمركم

  ".اًأيض مبتدع وكل كافر كل هذا في فيدخل علم، بال اهللا على

  حصر، يعني هو ال يأمركم إال بهذا، تدل على ال)إنما( ]سورة البقرة) ١٦٩([ }ِإنَّما يْأمركُم ِبالسوِء والْفَحشَاء{

  .احبه إذا وجده في صحائف أعمالهألنه يسوء صربما سمي بذلك والسوء 

ن إذ هي لون من السوء، فيكون ذلك من قبيل عطف الخاص على العام، إ ]سورة البقرة) ١٦٩([ }اءوالْفَحشَ{
اء هي كل ما يسوء صاحبه فهو سوء، ولكن الفحشاء نوع منه أعظم، هذه الفحشالفحشاء هي سوء خاص، ف

فإن الفحشاء يقال ستعمل في كل ما يقبح من المعاني، وإال اعته، وتُظ وفظر، وأصلها سوء المنالسوء العظيم
هذا مال فاحش، يعني كثير، فصارت :  تقوللذلك تقوله حتى في األمور الحسيةفيما يفحش أي يعظم، و

 وربما أطلقت على بعضها كالزنا وما في معناه، ،في الذنوب القبيحة العظيمةالخاص ستعمل في االستعمال تُ
قيق، وبعضهم  الفحشاء والفاحشة، وهذا غير دمعناهالفحشاء إذا أطلقت فهي الزنا وما في : ولولهذا بعضهم يق

 إن ما جاء منه مقيداً كقوله : بعضهم يقول، و)فاحشة(الفحشاء والمنكر  و الفاحشة)أل(يفرق بين المعرف بـ

تطاول به عقوق الزوج، والفإن المراد  ]سورة األحزاب) ٣٠([} من يْأِت ِمنكُن ِبفَاِحشٍَة مبينٍَة{: -تبارك وتعالى-
 الفاحشة فهي الزنا وما في معناه، وإذا جاءت منكرة فهي كل ذنب )أل(ـ األحماء، وإذا جاءت معرفة بعلى

 عظيم، وهذا الكالم أيضاً غير دقيق، فالحاصل أن الفاحشة هي الذنب العظيم، ويطلق في عرف االستعمال

  .كثيراً على الزنا وما في معناه

}كَب ونتَِنبجي الَِّذيناِحشَوالْفَوالِْإثِْم و ر الفواحش فيها الزنا، فذكْفهنا كبائر اإلثم يدخل  ]سورة الشورى) ٣٧([ }اِئر
الزنا سراً مع الخليالت، : من عطف الخاص على العام، ما ظهر منها وما بطن، كما يقولونبعدها يكون 

  .ل من هب ودب ودرج ويعرضن أنفسهن لك،الالتي يعلن ذلك والزنا عالنية وجهراً مع البغايا

 وأن تقولوا على من كل ذنب ومعصية، والفحشاءح، وهو كل ما يسوء ويقب إنما يأمركم بالسوء على كل حال
  .علموناهللا ما ال ت

 وال شَيًئا يعِقلُون ال آباُؤهم كَان َأولَو آباءنَا علَيِه َألْفَينَا ما نَتَِّبع بْل قَالُوا اللَّه َأنزَل ما اتَِّبعوا لَهم ِقيَل وِإذَا{"

ونتَدهثَُل * يمو وا الَِّذينثَِل كَفَرنِْعقُ الَِّذي كَما يال ِبم عمسِإال ي اءعد اءِندو مص كْمب يمع مال فَه ِقلُونعي{ 

  ])١٧١ – ١٧٠(سورة البقرة [



 أنتم ما واتركوا رسوله، على }اللَّه َأنزَل ما اتَِّبعوا{: المشركين من فرةالك لهؤالء }ِقيَل وِإذَا{: تعالى يقول

  ".}آباءنَا علَيِه{ وجدنا: أي }َألْفَينَا ما نَتَِّبع بْل{: ذلك جواب في قالوا والجهل، الضالل من عليه

جع إلى أي شيء؟ يحتمل أن يرجع إلى ير ]سورة البقرة) ١٧٠([ }وِإذَا ِقيَل لَهم اتَِّبعوا{: الضمير في قوله
 }يِحبونَهم كَحب اللِّه وِمن النَّاِس من يتَِّخذُ ِمن دوِن اللِّه َأنداداً{: -تبارك وتعالى- وهو قوله ،موضع سابق

 من دون  لهؤالء الذين اتخذوا األندادإذا قيل والمعنى اآلية التي تكلمنا عليها باألمس، ...]سورة البقرة) ١٦٥([
  .في مرجع الضميرالمقصود هذا ،  قالوا ذلك)كحبه( في  على أرجح المعنييناهللا يحبونهم كحبه

يا َأيها {: -تبارك وتعالى- وهي قوله ا،كر من الناس في اآلية التي قبلهلى ما ذُويحتمل أن يكون عائداً إ
 ،]سورة البقرة) ١٦٨([ } تَتَِّبعواْ خُطُواِت الشَّيطَاِن ِإنَّه لَكُم عدو مِبينالنَّاس كُلُواْ ِمما ِفي اَألرِض حالَالً طَيباً والَ

فعلى هذا يكون   ]سورة البقرة) ١٧٠([ }وِإذَا ِقيَل لَهم اتَِّبعوا ما َأنزَل اللّه قَالُواْ بْل نَتَِّبع ما َألْفَينَا علَيِه آباءنَا{
:  في قولهني مثالًع أن يرد التنويع فيها باستعمال الضمائر ونحوها، ي:لتفاتالالمقصود بامن قبيل االلتفات، و

}تَّى ِإذَا كُنتُمٍة{ ،مخاطبللضمير هذا ال ]سورة يونس) ٢٢([ }ِفي الْفُلِْك حبِبِهم ِبِريٍح طَي نيرجسورة ) ٢٢([ }و

 ،تنشيط السامع:  منها:نن في الخطاب، وله فوائد من التف فهذا، والمحدث عنه واحدلغائبالضمير ل ]يونس
 ]سورة البقرة) ١٧٠([ }وِإذَا ِقيَل لَهم{: ن قولهإ :، فإذا قيلضروب البالغةمن ، وهو يذكرونهوغير ذلك مما 

  يكونالخطاب ]سورة البقرة) ١٦٨([ }يا َأيها النَّاس{ فيألن  : يكون هذا من قبيل االلتفات،لناسيرجع إلى ا

وِإذَا ِقيَل لَهم {: الناس الذين خاطبهم قبل قليل، قالوهم  ]سورة البقرة) ١٧٠([ }وِإذَا ِقيَل لَهم{ :ثم قال للمخاطب،
  فيكون هذا من قبيل االلتفات]سورة البقرة) ١٧٠([} اتَِّبعوا ما َأنزَل اللّه قَالُواْ بْل نَتَِّبع ما َألْفَينَا علَيِه آباءنَا

ر ل من خطاب المخاطب إلى الغائب، وهذا الذي اختاره كبير المفسرين ابن جريوالتفنن في الخطاب، تحو
  .]سورة البقرة) ١٧٠([ }وِإذَا ِقيَل لَهم اتَِّبعوا{ :قولهوهو  الطبري أنها تعود إلى ما قبلها

كأنهم استشكلوا  ]سورة البقرة) ١٦٥([} ِه َأنداداًوِمن النَّاِس من يتَِّخذُ ِمن دوِن اللّ{: الذين حملوها على قولهو
 ]سورة البقرة) ١٦٨([ }يا َأيها النَّاس كُلُواْ ِمما ِفي اَألرِض{: كيف يكون ذلك عائداً إلى الناس قبله من قوله

 ]سورة البقرة) ١٧٠([} فَينَا علَيِه آباءنَااتَِّبعوا ما َأنزَل اللّه قَالُواْ بْل نَتَِّبع ما َألْ{:  إذا قيل لهموليس كل الناس

 والناس في أغلبهم على ، وليس أهل اإليمانأعلم؛ ألن المخاطب بذلك هم الناسوهذا ليس فيه إشكال واهللا 
 فأبى أكثر الناس إال كفوراً، وكان -صلى اهللا عليه وسلم-خاطبهم النبي وهذه الحال، خاطبهم القرآن، 

  . واهللا أعلم،هم والتمسك بما ألفوا عليه آباء،يدهمباع اآلباء واألجداد وتقلاعتاللهم كثيراً بات

 اهللا قال ،واألنداد األصنام عبادة من: أي }علَيِه آباءنَا{وجدنا :  أي]سورة البقرة) ١٧٠([ }بْل نَتَِّبع ما َألْفَينَا{"

 }يهتَدون وال شَيًئا يعِقلُون ال{ أثرهم ويقتفون بهم قتدوني الذين: أي }آباُؤهم كَان َأولَو{: عليهم منكرا تعالى

  .هداية وال فهم لهم ليس: أي ]سورة البقرة) ١٧٠([

 رسول دعاهم اليهود من طائفة في نزلت أنها -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن عن إسحاق ابن وروى

  .اآلية هذه اهللا فأنزل "آباءنا عليه ألفينا ما عنتب بل": فقالوا اإلسالم إلى -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا

 :فقال ]النحلسورة ) ٦٠([ }السوِء مثَُل ِباآلِخرِة يْؤِمنُون ال ِللَِّذين{: تعالى قال كما مثالً تعالى لهم ضرب ثم

 التي السارحة كالدواب والجهل والضالل الغي من فيه هم فيما: أي ]سورة البقرة) ١٧١([ }ومثَُل الَِّذين كَفَرواْ{



 إنما بل تفهمه، وال يقول ما تفقه ال يرشدها ما إلى دعاها: أي راعيها بها نعق إذا بل لها، يقال ما تفقه ال

  ".فقط صوته تسمع

لمدعو الذي ال  في اأم هنا يكون هذا المثل مضروباً في الداعي -رحمه اهللا- اآلن على كالم ابن كثير يعني
ومثَُل الَِّذين كَفَرواْ كَمثَِل الَِّذي ينِْعقُ ِبما الَ {:  يقول-عز وجل-مع أن اهللا ي المدعو، ف يستجيب وال يرعوي؟
 فهذه اآلية على قول ابن كثير هي مثل "...كمثل الذي ينعق"الحظ  ]سورة البقرة) ١٧١([ }يسمع ِإالَّ دعاء وِنداء

هذا : قالوا ]سورة البقرة) ١٧١([ }نِْعقُ ِبما الَ يسمع ِإالَّ دعاء وِنداءكَمثَِل الَِّذي ي{ :ضرب في المدعو، وقوله
 وإنما المقصود بها حال أولئك الذين ال ينتفعون وردها من أجل أن يمثل حال الداعيليس بمقصود أن اهللا أ

 كمثل الذي ينعق بما ال من هذه الدعوة، وال تنفتح قلوبهم، وال يستجيبون لدعاء هذا الداعي، أو هذا الرسول
رحمه -  هو اختيار ابن جرير الطبري-أنها في المدعو-يسمع إال دعاء ونداء، وهذا المعنى الذي ذكرته 

  .، هذا مثل ضربه اهللا في الكفار، حيث ال يجدي معهم الوعظ وال النصح وال التذكير وال الدعوة-اهللا

 وحال من يدعوهم، تصور حال هؤالء الكفاري هي هي في الداعي والمدعو، يعن: وبعض أهل العلم يقول
هل  ؟، هي تسمع صوته لكن هل تفهمهايصيح بو بمعنى يصيح، حينما يزجر غنمه، :فمثل الذي ينعق، ينعق

سمع ي ]سورة البقرة) ١٧١([ }كَمثَِل الَِّذي ينِْعقُ ِبما الَ يسمع ِإالَّ دعاء وِنداء{ تدري ما يقول؟ هي ال تفهم شيئاً
دعاءال يبصرون الحق ودالئله،  ونداء، فهم صم ال يسمعون سماع انتفاع، وبكم ال يتكلمون بالحق، وعمي 

  .هذا حالهم، فهي مثل يصور حال الداعي والمدعو الذي هذه صفته، هكذا بعض أهل العلم يقول

ومثل الذين " :الم هكذا يكون الك،ن هذه اآلية في المشركين مع دعائهم ألصنامهمإ :لكن على قول من قال
لداعي في اليست  فصارت اآلن "كفروا حينما يدعون آلهتهم كمثل الذي ينعق بما ال يسمع إال دعاء ونداء

، هذه األصنام -عز وجل- الداعي بمعنى السائل، والمدعو هو المعبود من دون اهللا بمعنى الدعوة إلى اهللا،
صيحون بآلهتهم ويدعونها ويخاطبونها يتقربون إليها بألوان ، فهم حينما ي-الموتى–ن و أو المقبورواألنداد

 فال يعون ما يقوله لهم ،القربات فهذه األصنام والموتى أولئك ال يستجيبون لهم، وهم عن دعائهم غافلون
 .. عندها بعض األوراد واألذكار، وربما يقولون ويتقربون إليها،هؤالء الناس، يخاطبون أحجاراً ويدعونها

مثل "هذا المثل في حال المشركين مع معبوداتهم، : ذلك، وهي ال تسمعهم، فبعض أهل العلم يقولوما إلى 
  هذا القول وإن قال به جماعة من السلف والخلف "الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما ال يسمع إال دعاء ونداء

كَمثَِل الَِّذي ينِْعقُ ِبما الَ {: ل قا-عز وجل-، لكنه ال يخلو من إشكال، وذلك أن اهللا -مرضي اهللا تعالى عنه-
؟ ئا األصنام هل تسمع دعاء ونداء؟ تسمع شي،اآلن إال دعاء ونداء ]سورة البقرة) ١٧١([ }يسمع ِإالَّ دعاء وِنداء

 أصالً، ال تسمع دعاء وال نداء فضالً عن أن تنتفع، لكن البهائم تسمع الدعاء والنداء، تسمع ئاما تسمع شي
 بأن هذا مثل لهؤالء المدعوين حينما توجه إليهم الدعوة، ا الراعي، فهذا يرجح القول األول يصيح به،اصياح
 }صم بكْم عمي{ :إنما يسمعون قوالً وكالماً دون أن يفقهوا حقيقته ومعناه، فهم ال ينتفعون، ولهذا قالفهم 

  . واهللا أعلم]سورة البقرة) ١٧١([

  :.....طالب

  نظر ما الذي يتغير بالنسبة لهذا القول؟بغض ال



  :.....طالب

ال هذا فيه بعد، وال حاجة لحمله على المنقطع أصالً، واألصل في االستثناء االتصال وليس االنقطاع، هذا هو 
 المعنى يتضح وال يسمع إال دعاء ونداء، والدعاء مما ،األصل وليس االنقطاع، وبالتالي ال حاجة لهذا أصالً

  . واهللا أعلم،ا في حاجةيسمع، فم

 في أن هذه اآليات أصالً في -رحمه اهللا-فعلى كل حال إذا كانت في الداعي والمدعو على طريقة ابن جرير 
ومثَُل الَِّذين كَفَرواْ كَمثَِل الَِّذي ينِْعقُ ِبما الَ {اليهود أهل الكتاب ال سيما اليهود، وهو يرى أن هذه اآلية في 

يدخل فيها اليهود، ويدخل فيها طوائف الكفار، بجميع أديانهم ف ]سورة البقرة) ١٧١([ } دعاء وِنداءيسمع ِإالَّ
  .ومللهم، ويدخل فيها على كل حال النصارى كذلك والمشركون من العرب

  :.....طالب

   عندك؟ما هو القول الثاني الذي ذُكر؟ إنه ماذا

  .تفسير ابن جرير عندك هناانظر ذا، يراجع ه

 وال ينتفعون بها، هذا مثل لهؤالء المدعوين حيث توجه إليهم الدعوةن هذا إ:  يقول-رحمه اهللا-ابن جرير 
على اليهود، ويرد على من قال إنها في دعاء ه، على كل حال هو يحمل اآلية اعظمثل في وعظ الكافر وو

سورة ) ١٧١([ } الَ يسمع ِإالَّ دعاء وِنداءِبما{: هنا من قولهكر المشركين آللهتهم وأصنامهم بأمور، منها ما ذُ

إلى آخره، رد على اليهود ... ]سورة البقرة) ١٧٣([ }ِإنَّما حرم علَيكُم الْميتَةَ والدم{:  وكذلك في قوله بعده]البقرة
اليهود؛ ألن  يدخل فيها اليهود وغير ، وعلى كلٍّ-عز وجل-حيث حرموا على أنفسهم بعض ما أحل اهللا 

هِذِه َأنْعام { :ما ذكره اهللا في سورة األنعام، قالوامالمشركين أيضاً حرموا على أنفسهم أشياء كما هو معروف 
  .]سورة األنعام) ١٣٨([ }وحرثٌ ِحجر الَّ يطْعمها ِإالَّ من نّشَاء

 والحسن وعطاء وعكرمة دومجاه العالية وأبي -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن عن روي هكذا"

  .هذا نحو أنس بن والربيع الخراساني وعطاء وقتادة

 رؤية عن عمي به، يتفوهون ال بكم الحق، سماع عن صم: أي ]سورة البقرة) ١٧١([ }صم بكْم عمي{: وقوله

  ".همونهيف وال اًشيئ يعقلون ال: أي ]سورة البقرة) ١٧١([ }يعِقلُون ال فَهم{ ومسلكه طريقه

، مع أن اهللا أثبت لهم )صم بكم عمي(فصاروا  حواس وما في معناها فصارت كالعدميعني حيث عطلت هذه ال
) ٢٦([ }وجعلْنَا لَهم سمعا وَأبصارا وَأفِْئدةً فَما َأغْنَى عنْهم سمعهم ولَا َأبصارهم ولَا َأفِْئدتُهم{: فقال ،أبصاراً

  . صح أن يطلق عليه أنه أصم وأبكم وأعمىفإذا عطلها اإلنسان صارت كالعدم، وبالتالي ]األحقافسورة 

  :.....طالب

   أنها في األصنام؟ األصنام، هكذا عندك في ابن كثيرليس فيو في المدعو، مثل الذي ينعق بغنمههو ي الذ

  :.....طالب

  من الذي قال األول؟

  :.....طالب



 هو أنها -رحمه اهللا-م ابن جرير فيما نقله ابن كثير بأن الذي رجحه ابن جرير إذن يعلق على هذا من كال
 الذي ال يستجيب وال ينتفع بالدعوة، وليس في دعاء الكفار ألصنامهم، يعلق على هذا بأن في الداعي والمدعو

  .ابن جرير هو هذا، واهللا أعلماختيار 

  :.....طالب

  .ة فيها شيء من هذا نسخ-ه اهللارحم-على كل حال قد يكون عند ابن كثير 

  :.....طالب

  كيف؟

  :.....طالب

الكتاب هو يضيف إليه ويحذف منه، فقد يكتب اإلنسان شيئاً أحياناً ثم  حينما كتب هذا -رحمه اهللا-ابن كثير 
ومنقحة، فإذا حذف تناقل الناس نسخاً وطبعة ثانية  وما كان عندهم طبعة أولىبعد ذلك يمسحه ويتراجع عنه، 

، واضح أنه هذه المشكلة واضحة في تفسير ابن كثيرو وهذا موجود، ما تكون تلك النسخة هي التي طبعتربو
 ويضيف إليه أشياء، فلذلك الذي يحقق ابن كثير المفروض أنه ينتبه لهذه القضية أوالً كان يحذف منه أشياء

 ما في النسخ ويحشره في نسخة ويورد مجموع من قبيل السقط ثم يفرح به قبل كل شيء حتى ال يظن أن هذا
  .ظن أن هذا من كالم المؤلفي ربما أحياناً وونواحدة، والنساخ يتساهلون ويتصرفون، وأصحاب الكتب يعلق

 الْميتَةَ علَيكُم حرم نَّماِإ * تَعبدون ِإياه كُنْتُم ِإن ِللَِّه واشْكُروا رزقْنَاكُم ما طَيباِت ِمن كُلُوا آمنُوا الَِّذين َأيها يا{"

مالدو ملَحا الِْخنزيِر ومِر ِبِه ُأِهلَّ وِن اللَِّه ِلغَيفَم طُراض راٍغ غَيال باٍد وفَال ع ِه ِإثْملَيع ِإن اللَّه غَفُور ِحيمر{ 

 وأن تعالى، رزقهم ما طيبات من األكلب المؤمنين عباده آمراً تعالى يقول ])١٧٣ – ١٧٢(سورة البقرة [

 من األكل أن كما والعبادة، الدعاء لتقبل سبب الحالل من واألكل عبيده، كانوا إن ذلك علىتعالى  يشكروه

رضي اهللا - هريرة أبي عن أحمد اإلمام رواه الذي الحديث في جاء كما والعبادة، الدعاء قبول يمنع الحرام
 وإن ،طيباً إال يقبل ال طيب اهللا إن الناس أيها((: -صلى اهللا عليه وسلم- هللا رسول قال: قال -تعالى عنه

 ِبما ِإنِّي صاِلحا واعملُوا الطَّيباِت ِمن كُلُوا الرسُل َأيها يا{ :فقال المرسلين، به أمر بما المؤمنين أمر اهللا

لُونمتَع ِليما {: وقال ])٥١ (المؤمنونسورة [ }عيقْنَاكُمزا راِت مبنُواْ كُلُواْ ِمن طَيآم ا الَِّذينهسورة ) ١٧٢([ }َأي
 حرام ومطعمه رب، يا رب، يا: السماء إلى يديه يمد أغبر، أشعث السفر يطيل الرجل ذكر ثم ]البقرة

  ".والترمذي مسلم ورواه )٢("لذلك يستجاب فأنى ،بالحرام وغُذي حرام، وملبسه حرام، ومشربه

 والضحاك وجماعة على أن المراد -رحمه اهللا-ولهذا حمل هذه اآلية جمع من السلف كعمر بن عبد العزيز 
) ١٦٨([ }يا َأيها النَّاس كُلُواْ ِمما ِفي اَألرِض حالَالً طَيباً والَ تَتَِّبعواْ خُطُواِت الشَّيطَاِن{بها الكسب الحالل، 

ية على أن المقصود بها لكسب الحالل، وكثير من أهل العلم يحملون هذه اآلالمقصود بها ا ]سورة البقرة
  وتعرفون أن األمر كما يذكره األصوليون يأتي لمعان كثيرة منها، على خلقه، فهذا األمر أمر إباحةاالمتنان

  .األصل أنه يأتي للوجوب، وقد يكون لمعنى آخر لقرينة كاالستحباب واإلباحة ونحو ذلك

                                     

 في الترمذيو ،)٢٣٩٣ -٨٥ص /٣ج (وتربيتها الطيب الكسب من الصدقة قبول باب، الزكاةفي مسلم وهو في  )٨٣٣٠ -٣٢٨ص/٢ج(مسند  في ال- 2
 ).٢٩٨٩ -٢٢٠ص/٥ج (البقرة سورة ومن باب، القرآن تفسير كتاب



يون يوردون ا مما في األرض حالالً طيباً، على هذا يكون هذا األمر لإلباحة واالمتنان، ولهذا األصولفهنا كلو
هذا الذي عليه عامة و واإلباحة، م على أن األصل في األشياء الحلالكالمقام  في -كذلك الفقهاءو- هذه اآلية
:  وبعضهم يذكر الذبائح أيضاً يقول،ع والفروج األصل فيها المن،يها المنعاألصل فوالعبادات  ،أهل العلم

  .األصل فيها المنع إال ما ذبح أو ذكي بالطريقة الشرعية

  "...طيبه من األكل إلى وأرشدهم برزقه عليهم تعالى امتن ولما"

  

  



 ١

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )٧٢( تفسير ابن كثير المنيرالمصباح 

   السبت بن عثمان خالد/الشيخ

  

  . وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين

 الميتة، الإ ذلك من عليهم يحرم لم أنه ذكر طيبه من األكل إلى وأرشدهم برزقه، عليهم تعالى امتن ولما"

 قد أو ،نطيحة أو متردية أو موقوذة أو منخنقة كانت وسواء تذكية، غير من أنفها حتف تموت التي وهي

  .السبع عليها عدا

 ما على ])٩٦( المائدةسورة [ }وطَعامه الْبحِر صيد لَكُم ُأِحلَّ{: تعالى لقوله ؛البحر ميتة ذلك من خصص وقد

 -عليه السالم- قوله والسنن والموطأ المسند وفي ،)١(الصحيح في العنبر حديثلو ،-إن شاء اهللا- سيأتي

 ابن حديث والدارقطني هماج وابن وأحمد الشافعي وروى ،)٢())ميتته الحلو ،ماؤه الطهور هو((: البحر في

 ،)٣())والطحال والكبد والجراد، السمك ،ودمان ميتتان لنا أحل((: اًمرفوع -مارضي اهللا تعالى عنه- عمر
  ".المائدة سورة في -إن شاء اهللا- ذلك تقرير وسيأتي

  : والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد،الحمد هللا

 أو منخنقة كانت سواء تذكية، غير من أنفها حتف تموت التي وهي "الميتة إال":  هنا-رحمه اهللا-فقوله 

 فإن ذلك ال يحلها إال ، كان بفعل اإلنسان، يعني بأي سبب ماتت سوى التذكية، حتى ولومتردية أو موقوذة
صطاد  والكالب المعلمة أو الطيور التي ي، سواء كان عن طريق الجوارحالتذكية، اللهم إال ما جاء في الصيدب

ما ما عدا أصاد به مما يحل أكل ما صيدت به كالسهام والرماح ونحو ذلك، وبها، أو كان ذلك عن طريق ما تُ
  .هذا فإنه ال يحل

                                     

 :لا ق -رضي اهللا عنه  -جابر  عن   ]٤١٠٤ – ١٥٨٦ ص -٤ج [البحر سيف عزوة باب،  المغازي كتابفي  البخاري   يريد بحديث العنبر ما أخرجه       - 1
 فأخذ أبو عبيـدة   ، فأكلنا منه نصف شهر    ، العنبر : يقال له  ، لم نر مثله    ميتاً  فألقى لنا البحر حوتاً    ، شديداً غزونا جيش الخبط وأمر أبو عبيدة فجعنا جوعاً       "

صلى اهللا عليه - فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي "كلوا" :قال أبو عبيدة:  يقولفأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً     ،   من عظامه فمر الراكب تحته     عظماً
 :تعـالى  اهللا قول باب، والصيد الذبائح كتاب، وهو أيضاً في " فأتاه بعضهم بعضو فأكله،)) أطعمونا إن كان معكم ، أخرجه اهللا رزقاًكلو( (: فقال -وسلم

 ،الحيوان من يؤكل وما والذبائح الصيد كتابفي مسلم  ، وفي]٥١٧٤ -٢٠٩٣ ص-٥ج[ ]سورة المائدة) ٩٦([} ُأِحلَّ لَكُم صيد الْبحِر{

   ].١٧ -١٥٣٥ ص-٣ج[ البحر ميتات حةإبا باب

  طهور أنه البحر ماء في جاء ما باب،  الطهارة أبوابفي  الترمذي  و )٨٣ -٣١ص/١ج   (البحر بماء الوضوء باب،  الطهارة  في    داود وأب أخرجه   - 2

 -١٣٦ص/١ج    (البحر بماء وءالوض باب،  وسننها الطهارة كتاب فيابن ماجه   و) ٥٨ -٧٥ص/١ج(السنن الكبرى   والنسائي في    )٦٩ -١٠٠ص/١ج(

 :رقـم  حديث الجامع صحيح في األلبانيعلى المسند، وصححه     هتعليق في   األرنؤوط شعيبوصححه   )٨٧٢٠ -٣٦١ص/٢ج(في المسند   أحمد  و )٣٨٦

)٧٠٤٨.(  

السنن والبيهقي في  ) ٥٧٢٣ -٩٧ص/٢ج(في المسند أحمد و )٣٣١٤ -١١٠٢ص/٢ج   (والطحال الكبد باب، األطعمة كتابفي ابن ماجه  أخرجه - 3
 . )١١١ص/٣ج(السلسلة الصحيحة وصححه األلباني في ) ٢٥٤ص/١ج( الكبرى



 ٢

و ضرب الصيد بحجر فإنه ال يحل، وكذلك الصبيان مثالً حينما يضعون الحجر في المقالع ويرمون به لف
نحو هذا،  وأ التي رميت بحجر، وكذلك لو صدمه بالسيارة  يحل؛ ألن هذا من قبيل الموقوذةالطائر فإنه ال

 يعني هل هو ]سورة المائدة) ٣([ }كَّيتُمِإالَّ ما ذَ{ : وجه االستثناء في آية-إن شاء اهللا-سيأتي في آية المائدة و
الموقوذة والمتردية والنطيحة إذا وهل  ؟...]سورة المائدة) ٣([ }حرمتْ علَيكُم الْميتَةُ والْدم{ يعود إلى المذكورات

  .ذاتفصيل ه -إن شاء اهللا- أو أن ذلك االستثناء منقطع؟ يأتي ؟تحلهل فذكيت وهي في حال النزع أدركت 

  ".وغيره الشافعي عند نجس بها المتصل وبيضها الميتة ولبن: مسألة"

 لكان أولى، أو  على ما يتعلق بتفسير اآليات فقطر وأبقىلو حذفها المختِص و،استطراداً جاءتمسألة الهذه 
ِإلَي محرما علَى طَاِعٍم قُل الَّ َأِجد ِفي ما ُأوِحي { :عندذكرها على األقل عند الكالم على آية المائدة مثالً، أو 

همطْعسورة األنعام) ١٤٥([ }ي[.  

لبن بالنسبة لمنها، أما متولد  ألنه جزء "لبن الميتة وبيضها المتصل بها نجس عند الشافعي وغيره": يقول
  تصير عيناً نجسة، فهذا الوعاء نجس، واللبنمن األعيانفواضح، ويكفي أنه في وعاء نجس؛ ألن الميتة 

  . أن يتغير بهذا الوعاء النجسشيء قليل من شأنه

فرق هذا عند الشافعي، ولكن في مذهب الشافعية ي  مع أن"عند الشافعي وغيره": وأما بالنسبة للبيض فقال
 فصار في حكم المنفصل بالنسبة للبيض بين ما كان قشرته صلبة فإنه ال ينجس؛ ألن النجاسة ال تصل إليه،

  ."ألنه جزء منها": قالفيجوز أكله، لذا 

  . كان قشره بلغ حال الشدة والصالبة أو لم يبلغ فإنه ال يؤكل؛ ألنه جزء منهاءواسلبيض ا: والمالكية، يقولون

ج ما تقول في رجل وطأ دجاجة ميتة فخر": قالف -رضي اهللا عنه- الذي سأل عمر بن الخطاب تعرفونو
: و ما يحل أكله؟ فقالأ يحل أكله ؟ طاهرأمدجاجة نجس ي صار  فرخاً، فهل هذا الفرخ الذمنها بيضة، ففقست

  .سؤال متكلفأنه ، يعني  كذا كذافعل اهللا بأهل العراق: من العراق، قال: من أين أنت؟ قال

  ".بالمجاورة ينجس أنه إال طاهر هو: رواية في مالك وقال"

وفرق بين قول اإلمام مالك صار ظرفاً له، النجس نجس بسبب أن هذا الوعاء تيعني هو طاهر بنفسه لكنه 
لبن -األحناف يرون حتى اللبن فإال وقول اإلمام أحمد والمذهب، والمذهب، قول الشافعي وووبين المذهب، 

  . فضالً عن البيضا طاهر-الميتة

  ".الخالف فيها الميتة أنفحة وكذلك"

العجل الصغير قبل أن يأكل ف ،روفةإنفحة الميتة معو، )إنفحة(، ويقال أيضاً بتشديد الحاء )إنفحة(بكسر الهمزة 
يرضع من أمه فقط، فإن هذا الوعاء الذي هو بمنزلة المعدة أو الكرش قبل وما زال العشب وما في معناها 

 فيساعد على تحويله إلى مادة أخرى وهي الجبن، فإذا أكل اللبنأن يصير كذلك يؤخذ فيجبن به، يوضع في 
العجل كان ذا فإ آخر، ئا ذلك الوعاء يتحول إلى كرش يصير شيالعشب هذا الجدي أو العجل الصغير فإن

 هل لى جبن إتإذا وضعت في الحليب وتحوللكن  بطبيعة الحال، ، وأخذ منه تلك المادة فهي نجسةميتاً مثالً
 لما ذهبوا إلى -مرضي اهللا عنه-هذه المسألة مسألة مطروقة، والصحابة أن يحل أكله أو ال يحل؟ وتعرفون 

البالد المفتوحة، مع أنهم يصنعون الجبن تلك قل عنهم أنهم أكلوا من تلك األجبان في عراق وفارس نُفتوح ال
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أن هذا شيء يسير يوضع في الحليب فال يحصل به تغير بسبب ببهذه الطريقة، فعلل ذلك بعض أهل العلم 
  .طرق لها هنا ت-رحمه اهللا-النجاسة، والكالم في هذه المسألة ليس هذا موضعه، لكن ابن كثير 

   الصحابة أكل أنفسهم على أوردوا وقد نجسة، أنها عندهم والمشهور ،الخالف فيها الميتة أنفحة وكذلك"

 يسير، منها اللبن يخالط: هاهنا تفسيرال في القرطبي فقال المجوس، جبن من -مرضي اهللا تعالى عنه-

رضي اهللا تعالى - سلمان عن هماج ابن روى وقد ،المائع من الكثير خالط إذا النجاسة قليل عن ويعفى
  "...والفراء والجبن السمن عن -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول سئل :-عنه

  ق بين الجبن والجبن؟الفرما 

  .جبانال: أيبالسكون هو الضعف عن المواجهة، وبضم الباء هو المأكول،  الخوف، : المأكول، والجبن:الجبن

  ،)٤())عنه عفا مما فهو عنه سكت وما كتابه، في اهللا حرم ما والحرام ،كتابه في اهللا أحل ما الحالل((: فقال"
  "...اًتغليب إما لحمه حكم في شحمه ويدخل أنفه، حتف مات أو ذكِّي سواء الخنزير، لحم عليهم حرم وكذلك

ثر فيه شيئاً، فسواء ذكي يعني أن الخنزير ال تطهره الذكاة، وكذلك كل السباع، وما يحرم أكله فإن الذكاة ال تؤ
  .األمر في ذلك سيانفأو مات حتف أنفه 

، الذكاة تكون بالطريقة الشرعية، ويلحق بها ما في  وبين الذكاة-بهذا القيد-ق بين الموت حتف أنفه الفر
    لو أن الدابة  التي ليست هي وحشية في أصلها، وكذلك مثال وكذلك أيضاً ما ند من البهائم،حكمها كالصيد

 ، والباقي في البئر، كيف يوصل إلي-الجزء األخير منه-  سقط في بئر ولم يتبين منه إال دبره-البعير مثالً-

  ؟ وهو ما ماتهذا

  ....:...طالب

 وأنت تستطيع الوصول إليه، لكن ال تستطيع نحره؛ ألن رقبته ومقدمه ،البئرال، ما هو بالشوزن، اآلن هو في 
 إلى إزهاق نفسه صنع به؟ يمكن أن يتوصل، فماذا يئر وال تستطيع أن تصل إليه مأل الب وقد،داخل في البئر

  . فيكون ذلك مستثنىمن آخره

 أو ا في قلبهت، أو ندت شاة فرمي يؤكلليه إال عن طريق الرمي، ولم يمكن الوصول إ-هرب–لو ند البعير و
  .ؤكلت تُ فماتافي كبده

  ".رأي على القياس بطريق أو ذلك، يشمل اللحم أن أو، تغليباً إما لحمه حكم في شحمه ويدخل"

  .مسألةال صور ثالث في هذه

بعض رم هو لحم الخنزير، طيب والشحم؟ لمحاف ]سورة األنعام) ١٤٥([ }َأو لَحم ِخنِزيٍر{ : يقول-عز وجل-اهللا 
حم في كالم العرب إذا ، ولكن هل هذا يحتاج إلى قياس؟ أو أن الل لعدم الفارقيلحق به قياساً: هل العلم يقولأ

                                     

 والـسمن  الجـبن  أكل باب،  األطعمة كتابفي  ابن ماجه   و )١٧٢٦ -٢٢٠ص/٤ج (الفراء لبس في جاء ما باب ،اللباس كتابفي  الترمذي   أخرجه   - 4

 فـي وحـسنه األلبـاني   ) ٦١٢٤ -٢٥٠ص /٦ج(المعجم الكبير  والطبراني في    )١٢ص  /١٠ج(السنن الكبرى   والبيهقي في    )٣٣٦٧ -١١١٧ص/٢ج(

  .)٣١٩٥ (:رقم حديث الجامع صحيح
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لحم، إذا أطلق دخل فيه هذا : كل ذلك يقال لهفأطلق فإنه يصدق على األبيض واألحمر، يعني الشحم واللحم، 
  . األقرب، فهو ليس من باب القياسوهذا، وهذا هو

 ود أصالً، وهو المقص أي أكثر في البهيمة، ألنه هو الغالب تغليباً بمعنى أنه ذكر اللحم"ما تغليباًإ": يقول

 أن اللحم في كالم العرب يطلق على هذا وهذا، وهذه المسألة تجدون -واهللا أعلم-فذكره تغليباً، لكن األقرب 
َأو {:  عند الكالم على قوله-إن شاء اهللا-لعله يأتي و، ن بعض الفقهاء وبين الظاهريةفيها كالماً ومناقشات بي

  .]سورة األنعام) ١٤٥([ }لَحم ِخنِزيٍر

 واألزالم، واألنداد األنصاب من تعالى اسمه غير على ذبح ما وهو اهللا، لغير به أِهلَّ ما عليهم حرم لكوكذ"

  ". مما كانت الجاهلية ينحرون لهذلك ونحو

، فصار ذلك يقال عند الذبح أو النحر؛ ألنهم يذكرون ع الصوت، ومنه اإلهالل بالتلبية رف:اإلهالل أصله
ق ولو إهالل، فصار ذلك يطل: ذه البهائم والدواب، يذبحونها لهذه لألصنام، فقيل لهأسماء آلهتهم عند ذبح ه

ولكنه ه، نطق حتى لو لم يتكلم بشيء ال في سره وال في أهل به لغير اهللا،: كان من غير رفع الصوت، يقال
،  من باب أولىلها فإنه يحرم أكوإذا ذكر غير اسم اهللايحرم أيضاً أكلها،  فإنه نوى أن تكون هذه لغير اهللا

  . من حيث الحقيقةوكلها داخلة في التحريم ثالث صور، -فيما أهل به لغير اهللا-فصار عندنا 

 منه فيهدون عيادهمأل العجم يذبحه عما سئلت أنها -ارضي اهللا تعالى عنه- عائشة عن القرطبي وأورد"

  ".جارهمأش من وكلوا ،ا منهتأكلو فال اليوم لذلك بحذُ ما: فقالت للمسلمين،

كيك أو نحو هذا الحلوى أو كال الذبائح لو صنعوا طعاماً آخر لكن غير  ال يحل أكلهامعناه أن هذه الذبائح
أقاموا سوقاً بهذه المناسبة هل يجوز الشراء منه أو ال يجوز؟ هي أو  ؟ فهل يؤكل هذا أو ال يؤكلبمناسبة العيد

ذبائح فبعض أهل العلم يفرق بين ال ستقيم،صراط الم وأظن مر بنا طرف منها في اقتضاء ال،مسألة معروفة
 من افيه نوعأن  أو ، أنه إذا فهم أن ذلك من مشاركتهم-ي ذلك الحينف-، وذكرنا وبين المطعومات األخرى

بتلك المناسبة، وما  والقبول لهديتهم األكلالمشاركة لهم، أو اإلقرار على أعيادهم فإن اإلنسان قد يمتنع من 
  .أشبه ذلك

   ...:...لبطا

  كيف؟

  ...:...طالب

لو جاءوا المقصود  يعني "أشجارهم من وكلوا" :-ارضي اهللا عنه- كالم عائشة والحظليس هذا محل اتفاق، 
والمسألة على  الثمر،  امسكوا شجرهم وكلوا من:وليس المقصودهذا، نع من البر أو الذرة أو نحو بشيء ص

  .كلم فقط على ما يتعلق باآليات هنا أن نت األصل في التفسير،كل حال ليس هذا موضعها

فَمِن اضطُر {: فقال األطعمة، من غيرها فقد عند إليها، واالحتياج الضرورة عند ذلك تناول تعالى أباح ثم"
 }فَال ِإثْم علَيِه{ ،الحد مجاوزة وهو ،عدوان وال بغي غير في: أي ]سورة البقرة) ١٧٣([ }غَير باٍغ والَ عاٍد

 اضطر فمن: مجاهد وقال، ]سورة البقرة) ١٧٣([ }رِحيم غَفُور اللَّه ِإن{ ،ذلك أكل في: أي ]سورة البقرة) ١٧٣([

  ".الرخصة فله اهللا معصية في خارجاً أو لألئمة، اًمفارق أو للسبيل، اًقاطع عاٍد وال باٍغ غير
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أن يشرف على الهلكة، وليس مجرد : معناهو ،االضطرار معروف ]سورة البقرة) ١٧٣([ }فَمِن اضطُر{: قوله
  .لكة الذي يشرف به على اله غير لحوق التلف أو الضرر الشديد الذي يستطيع معه الصبر منالجوع

 فال إثم عليه، مجاوزة ، وهو مجاوزة الحدفي غير بغي وال عدوان ]سورة البقرة) ١٧٣([ }غَير باٍغ والَ عاٍد{
يأكل أكثر كأن  ، غير متجاوز الحد في أكله هذا:أي }غَير باٍغ والَ عاٍد{: يفسرلعلم بعض أهل افي ماذا؟ الحد 

د بديل أخف  أو أن يأكل من غير ضرورة، أو أن يلجأ إلى األكل مع وجو،أن يأكل تشهياً من الحاجة، أو
 يأذن له به، أو وجد  لم طعاماً إلنسان-على خالف بين أهل العلم- لكنه وجد  مذكىئامنه، كالذي ما وجد شي

دم قْال ي: مسألة الصيد بعض أهل العلم يقولا يقدم؟ هذه مسائل فيها خالف،  أيهمووجد ميتة  في الحرمصيداً
 كان في  أو،إذا كان محرماًنسان  على اإللميتة مطلقاً للمضطر، والصيد حرمعلى الصيد؛ ألن اهللا أباح ا

 فال يقرب الصيد، هذا قول لبعض أهل ،ألصق به وأعلق وأخصهذا : فقالوا ،-ن محرماًلم يكوإن – الحرم
  .دم على الصيدقْي: وبعضهم قال، العلم

طعام هذا اإلنسان إال إذا كان ذلك م قدم الميتة؟ يقد أو يدم عليهقْإلنسان لم يأذن به هل ي لو وجد طعاماً لكن
  .يده سيؤدي إلى تهمة له بالسرقة وقطع

 }غَير باٍغ{، ثم إن الضرورة تقدر بقدرها دم على الميتة إال في حال االضطرارقْال يالمقصود أن اإلنسان 

  .]سورة البقرة) ١٧٣([

 آكل حتى أشبع؟فرصة :  يقولأن يأكل حتى الشبع؟ وهل له أن يأكل ذلك تشهياًله هل فإذا أبيح له الميتة و

  .الضرورة تقدر بقدرها

لو أنه جلس يصنع هذه اللحوم بطرق يتفنن فيها، هذا كما تصرفاته، قد يظهر بغيه وتجاوزه وتعديه ببعض و
من ألوان أفعل  و،ا إيرانيا وكباب،ا عراقياكبابسأصنع ما دام أنه أبيحت الميتة أنا :  يقول!حال إنسان مضطر؟

  .ع، هذا متجاوز للحدار في لوحات الشوراهاأ األشياء التي ذهه

عقال،  الوأ، يلبس الزرأن من عادته ليس هو و صورتيوم جاء يو، لضرورةمثالً أبيح له التصوير و كما ل
 ى، وجاء في أبهثوب زينةربما لبس معها ركب أزاريره، و و،ومشط لحيتهضبط نفسه،  وولبس عقاالفذهب 
  .، هذا صار عنده بغيما هو مضطر! ؟اًهذا يعتبر مضطرفهل  ،صورة

ألن هذه  ؛ه ذلكابشما  و، ومن خرج على اإلمام،لطريق ما لم يكن عاصياً في سفره كقاطع ا:أي "وال عاٍد"
الرخصة صار من شأنها أن تعينه على باطله وظلمه ومعصيته، بناء على أن العاصي ال يترخص بالرخص، 

مسألة  ال؟ هذه أمجمع بين الصالتين يصلي الصالة قصراً ويأن مثل مسألة القصر هل للعاصي في سفره 
  .خالفية

 بن سعيد عن روي وكذا إليه، اضطر وإن له، رخصة فال اهللا معصية في أو عادياً وأ باغياً خرج ومن"

 غير :يعني ]سورة البقرة) ١٧٣([ }غَير باٍغ{: حيان بن مقاتل وعن :-عنه رواية في- سعيد وقال، جبير

 وال{ الميتة في }ٍغبا غَير{: قال }عاٍد وال باٍغ غَير{ -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن وعن، مستحله

 يتعدى أن ،أكله فيأي  الميتة في }باٍغ غَير{: قال عاد وال باغ غير اضطر فمن: قتادة وقال ،أكله في }عاٍد

  ".مندوحة عنه يجد وهو حرام إلى حالالً
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من ، طيب عندك هذه األشياء ريد أكل لحم أنا أ،ال: ه يقول لكن يسد به الرمقئاشييجد كمن  -كما مثلت-هذا 
له تشهياً، ، كذلك إذا أكا، فمثل هذا يعتبر باغياال، أنا أريد لحم:  قال!تستغني بها اآلنأن تات وتستطيع النبا

 : والعادي على قول بعضهم،أو أن يأكله تشهياً أو نحو ذلكاألكل فوق الحاجة، : كون من صورهيفالباغي قد 

  . يجد شيئاً آخرهو الذي يأكل ويجد مندوحة عنه،

 سوى "ادغير باغ وال ع" ، يحمله على جميع هذه المعاني-رحمه اهللا- حال ابن جرير الطبري على كل

غير باغ وال "ى منها أحد، لكن نث رخصة من الرخص، ال يست:به، يقول لال يقوفإنه الخارج في المعصية 
أن يأكل أو ر، راأن يأكل في غير حال االضطأو أن يأكل فوق الحاجة، أو أكل وهو يجد مندوحة،  أن ي"عاٍد

  .التي تدل على أن هذا اإلنسان باٍغ أو عاٍدأو نحو ذلك من الصور وتلذذاً بهذا األكل،  تشهياً

  ".الميتة أكل له يحل ال فإنه أذى وال فيه قطع ال بحيث الغير وطعام ميتة المضطر وجد إذا: مسألة"

 وهو أولى من الميتة ، حال االضطرار ألنه في هذا يأكل منه؛،ر ميتة وطعام الغيرعلى كل حال وجد مضط
ِإنَّما { ،ليس هذا موضعه: الكالم على هذا، وأنا وهمت حينما قلتبنا أطال وإال فيما يلحقه فيه هذه التهمة، 

واضع فهذا من المذه اآلية، هو يتكلم على هو ]سورة البقرة) ١٧٣([ }حرم علَيكُم الْميتَةَ والدم ولَحم الِْخنِزيِر
 يتطرق إلى األحكام  أنه-رحمه اهللا-الذي يذكر فيها الكالم على هذه األشياء، لكن يؤخذ من منهج ابن كثير 

  .-واهللا أعلم-الفقهية، ولو أن المختصر ترك هذا واقتصر على تفسير اآليات ربما يكون أنسب 

: قال -رضي اهللا تعالى عنه- غبريالشرحبيل  بن عبادعن  ماجه ابنروى ، خالف بال الغير طعام يأكل بل"

 كسائي، في منه وجعلت وأكلته، ففركته سنبالً فأخذت ،حائطاً فأتيت ،المدينة فأتيت مخمصة عاماً أصابتنا"

: للرجل فقال فأخبرته، -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول فأتيت ثوبي، وأخذ فضربني الحائط صاحب فجاء

 من بوسق له أمرف ثوبه، إليه فرد فأمره )٥())جاهالً كان إذ علمته وال ،غباًسا أو جائعاً كان إذ أطعمته ما((

  ".كثيرة شواهد وله ،جيد قوي صحيح إسناد "وسق نصف أو طعام

ي كمه، وتعرفون على كل حال هذا الرجل أكل في حال االضطرار فهذا ال إشكال فيه، لكنه أخذ أيضاً ف
 يحمل معه من هذا له أن لكن ليس  يأكل ما يسد به الرمقاطرا كان مضإذف )٦())نةًب خُغير متخٍذ(( :الحديث

  .الطعام ويتزود

دام أن الميتة  ما: و ال؟ وهل يتخير؟ يقولأ منها ئا هل يحمل معه شي، فيهاولذلك مسألة الميتة تكلم العلماء
  !؟ الظهرأوف  أنا أحب لحمة الكت اآلنمباحة

                                     

المعجـم  والطبراني فـي   ،]٢٢٩٨ – ٧٧٠ ص-٢ج[منه؟ يصيب هل حائط أو قوم ماشية على مر من باب،  التجارات كتابفي  ابن ماجه    أخرجه   - 5
  ].١٨٦١ – ٣١ص-٢ج [هصحيح ابن ماجي في وصححه األلبان ]٨٥١٩ -٢٤١ ص-٨ج[األوسط 

 ،]٤٣٩٠ – ٥٤٢ ص-٢ج[ فيه قطع ال ما باب، الحدود كتابوفي   ،]١٧١٠ – ٥٣٤ ص -١ج[ باللقطة التعريف،  اللقطة كتاب  في  داود و أب  أخرجه - 6
 يسرق الثمر السارق قطع كتاب فيائي النسو ،]١٢٨٩ – ٥٨٤ ص- ٣ج [بها للمار الثمرة أكل في الرخصة في جاء ما باب، البيوع كتابفي الترمذي و

 – ٣٢١ ص -١ج[صحيح أبـي داود     وحسنه األلباني في     ،]٧٠٩٤ -٢٢٤ ص -٢ج[مسند  وأحمد في ال   ،]٤٩٥٨ – ٨٥ص -٨ج[ الجرين يؤويه أن بعد
١٥٠٤ .[ 



 ٧

صلى اهللا - اهللا رسول سئل: -ي اهللا تعالى عنهرض- جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو حديث ذلك من"
 شيء فال نةًبخُ متخذ غير بفيه حاجة ذي من منه أصاب من((: فقال المعلق، الثمر عن -عليه وسلم

  ".الحديث ...)٧())عليه

ل البيت يأكل منه أهل الحائط أو أهف كان يؤتى بالعذق ويوضع في مكان في سقيفة أو نحو ذلك :الثمر المعلق
 ن يؤتى مثالً به لفقراء المسلمين كالذي كاأخذ منه غير ما بذل للناس صدقةجاء إنسان وإذا حو هذا، فأو ن

 رب إن((:  فقال، فرأى عذق شيص مرةً-صلى اهللا عليه وسلم- حتى جاء النبي ، فيأكلون منهألهل الصفة

 ذلك، كال، لكن الكالم فيما ليسكل منه بال إشؤ فهذا يوضع صدقة ي،)٨())القيامة يوم الحشف يأكل الصدقة هذه
  . من أجل الناسفي الذي ما بذل

 من أكل فيما ]سورة البقرة) ١٧٣([ }فَال ِإثْم علَيِه ِإن اللّه غَفُور رِحيم{: قوله في حيان بن مقاتل وقال"

  ".اضطرار

  . إشكالهما فييعني فيما أكل من اضطرار 

: قال مسروق عنو، االضطرار في الحرام له أحل إذ رحيم ،الحرام من أكل لما غفور: جبير بن سعيد وقال"

  ".رخصة ال عزيمة للمضطر الميتة أكل أن يقتضي وهذا، النار دخل مات ثم يشرب ولم يأكل فلم اضطُر من

 من شأنه أن  ولكنه ترك شيئاًك، هذا اإلنسان ما قتل نفسه بيدههذا هو الراجح، وهذه المسألة تذكر في الترو
؟ حتى ماتعض الصور مثل لو ترك العالج ضي به إلى الهلكة، فإنه يكون بذلك متسبباً، وهل يدخل فيه بيف

هذا يختلف عن هذا؛ ألن حصول الشفاء بتعاطي هذا العالج مظنون أصالً، بينما األكل األمر فيه ال، : الجواب
  عد من األفعال؟ترك هل ي فيجب عليه أن يأكل، وسبق الكالم في مراقي السعود في مسائل ال،يختلف

ــا ــالنهي فكفن ــوب ب ــ مطل   يالنب

  له فـروع ذكـرت فـي المـنهجِ        

  مـا  فـضل  ذكاٍة خيط أو شرٍب من

  كــذا  الــرهن وذو نــاظر عطَّــل

ــالتي ــب ردت وك ــِدم  بعي وع  
       جج

  والترك فعل في صـحيح المـذهبِ        

  وسردها من بعد ذي البيـت يجـي       

ــٍد مــم وع ــهادة  رس ــا  ش   وم

  المأخـذا  فـادرِ  العلْـف  في مفرط

ــا ــبِهها وليه ــم  وِش ــا عل   مم
  ججج

                                     

في الكبرى  في السنن   النسائي  و ،]١٢٨٩ – ٥٨٤ ص - ٣ج [بها للمار الثمرة أكل في الرخصة في جاء ما باب،  البيوع كتابفي  الترمذي   أخرجه   - 7
 ].٣٠٣٦ – ١٨٨ ص-٢ج[ مشكاة المصابيحوحسنه  ،]٧٤٤٦ – ٣٤٤ ص- ٤ج [الجرين يؤويه أن بعد يسرق الثمر السارق قطع كتاب

 أن نهـي ال باب،  الزكاة كتابفي  ابن ماجه   و ]١٦٠٨ – ٥٠٥ ص -١ج [الصدقة في الثمرة من يجوز ال ما باب،  الزكاة كتاب في داود   وأب أخرجه   - 8

: ه علـى المـسند    تعليقفي  شعيب األرنؤوط   وقال   ]٢٤٠٢٢ – ٢٣ ص -٦ج[مسند  وأحمد في ال   ،]١٨٢١ – ٥٨٣ ص -١ج[ ماله شر الصدقة في يخرج

 ضلأف وأوساطها الثمار بخير الصدقة إذ تطوعاً الصدقة كانت وإن الثمار من بالحشف الصدقة كراهية باب، الزكاة كتابفي ابن خزيمة ، و"إسناده حسن"

في ابن حبان  ، و "إسناده حسن لغيره صالح بن أبي عريب ضعيف لكن للحديث شواهد          ": قال األعظمي و ]٢٤٦٧ – ١٠٩ ص -٤ج[ بشرارها الصدقة من
إسناده ": قال شعيب األرنؤوط  و [٦٧٧٤ – ١٧٧ ص -١٥ج[ والحوادث الفتن من أمته في يكون عما -وسلم عليه اهللا صلى- إخباره باب ،التاريخ كتاب
 ]٩٩ – ٥٥ ص -١٨ج[المعجم الكبيـر    ، والطبراني في    )صحيح: تعليق الذهبي قي التلخيص   ( ]٣١٢٦ – ٣١٣ ص - ٢ج[ المستدرك، الحاكم في    "حسن

وحـسنه   ]٧٣١٨ -١٣٦ ص -٤ج[ مالـه  شر من الصدقة يعطي أن من المال صاحب على يحرم ما باب ،الزكاة كتابفي الكبرى في السنن البيهقي و
 ].١٤١٩ – ٣٠٢ ص- ١ج[بي داود صحيح أاأللباني في 

  



 ٨

 فهل ، عندهماٍءعنده ماء ورفض أن يعطيه من فضل شخصاً آخر وعطش، الشدة في  شخصاًيعني لو أن 
 واحتاج إلى خيط يخيط به الجراح فأبى أن يعطيه و ال؟ ولو جرحأ يضمن ؟ بالقتلاً تسبب؟ لهيعتبر هذا قتال

 تموت حتف أنفها ذكيها قبل أنألي معك أعطني هذه السكين الت: لموت فقال البهيمة تعافس اولو أن ؟فمات
أرفد أن ريد زائدة أالي عندك عطني الخشبة التأ: وهكذا لو قال له فأبى فماتت فهل يضمن؟ حتى نستفيد منها
 و ال؟ فهنا لو تخلى عن األكل في حال االضطرارأ فسقط السقف هل يضمن ، فأبى،يطيحبها البيت الذي س

   فما الحكم؟ ،ومات

  .. ...:.طالب

 وعدني أن يأتي بها وما رأيتها، والذي وصلني ، وعدد من اإلخوةمفصلةلع على برامجهم طّبنك البالد أنا لم أ
كالم مجمل أنهم يلتزمون بالمعامالت اإلسالمية، وأن عندهم لجنة وسموها، وهذه اللجنة ال يمرر شيء إال 

 أحكم،  شيئاً محظوراً، وال أستطيع أن، فبهذا الشكل المجمل لم أربالتساهللجنة ال تعرف عن طريقها، وهي 
مع أني أتخوف من كثير من المعامالت التي يسمونها إسالمية وهي لفة وحيلة على الربا، وال أدري هل 

أينا هذا حرام، ونحن ما ر وأ، ا ال تساهمو:و ال؟ وبالتالي ال نستطيع أن نقول للناسأهؤالء سيفعلون هذا 
  .، واألصل في المعامالت الحلئاشي

ة،  أو أي أمور أخرى غير السيولإذا بدا تبادل األسهم ووجدت للبنك أشياء من مباٍنف اً اشترىفلو أن إنسان
  .فعند ذلك يجوز بيع األسهم

تبين فيشتري له بخمسة ماليين، بعشرة ماليين، أنه كنت أظنه األمر عليه، أنا أول الناس العجيب من تهافت و
نني أصبحت ال أرد  إحتىالناس، شغلون يووى تشغيلة السيارة للبنك، اأنه أربعة أسهم وخمسة أسهم ما تس

وهو  ،حق يستئاه شيأحسبكنت  في البدايةا البنك، ذإال عن هما لهم سؤال  األيام في هذهالناس  و،على الجوال
 وماذا يجنون من ورائه؟ السماعة، أو رفعة الذهاب إلى البنك اويتسال  فتات الفتات، أربعة أسهم أو خمسة

سبحان ي ما يسدد الفواتير، ا المبلغ الذذهماذا يفيدك  بدل خمسين ريال، األفربح فيه السهم يأن لو افترضنا 
  . الدنياذهشيء عجيب حرص الناس على ه !اهللا

  شيء غيره؟

  ...:...طالب

  .المحتاجيأكل المحتاج وال يأكل غير 

   ...:...طالب

  كيف؟

   ...:...طالب

  استعمل في غير األكل قصدك الخنزير؟

   ...:...طالب

أن  عض أهل العلم بو ال؟ أجازألخنزير هل يخرز به تكلم الفقهاء على بعض المسائل في الخنزير مثل شعر ا
خرز بهي.  
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 تنتقل ،، فالنجاسة ال تنتقل بالجفافالخنزير كله نجس:  فإذا قلناالنجاسة تنتقل بالرطوبة،على كل حال 
 تصل النجاسة بهذا االعتبار على ، أو الرجُل النعُل أو ابتّل يخرز به فعرقت الرجُل:بالرطوبة، فإذا قلنا مثالً

  .ن كله نجسالقول بهذا؛ أل

  .ر له حكم المنفصلباعتبار أن الشععلى كل حال هي و ال؟ أر الخنزير نجس علكن هذه المسألة هل ش

  ...:...طالب

مما يسمى االستعمال  ،العالجكي استخدام شحم الخنزير أو أجزاء منه في أمور ال تؤكل ه وهذه مسألة ثانية
مسألة محل بحث و ال؟ هذه الأخارجية الاألمور في ، فهل يجوز استعمال هذه األعيان النجسة الخارجي

  .ونظر

" حماريفي دبر ال أضعه على قرحة : "، قالما ذكرت له الخمر وأنه يعالج بها ل-رضي اهللا عنه-ابن عمر 

 أو أدوات ، إذا وضعت في مركبات أدوية كالمراهم ونحوها-عز وجل-فمثل هذه األشياء التي حرمها اهللا 
  . هل يحل استعمالها أو ال؟التجميل أو غيرها

لق بها الحكم، فهنا ال بد من مقدر؛ ألن األعيان ال يتع ]سورة المائدة) ٣([ }حرمتْ علَيكُم الْميتَةُ{: فإذا قال اهللا
أيضاً     اآلخر  يثالمقدر؟ حرم عليكم أكل الميتة أو االنتفاع بالميتة؟ وتعرفون حديث ميمونة والحدهو فما 

: -صلى اهللا عليه وسلم-مع قوله  )٩())ال تنتفعوا من الميتة بإهاب وال عصب((:  قولههوو -الذي فيه كالم-

  .ضاً، وأشباه ذلك إنما حرم أكلها أي)١٠())بجلدها انتفعتم هال((

ليل على طالما أنها حرمت فيحرم جميع أنواع االنتفاع بها إال ما دل الد: فالمقصود أن من أهل العلم من يقول
  .طالء السفن بشحوم الميتةوالفقهاء تكلموا على مسألة استثنائه كالجلود مثالً، 

  ...:...طالب

 وبالتالي فإن حل اتفاق في األشياء الخارجية، مفي األشياء الخارجية ذكرت لكم كالم ابن عمر، وليس ذلك
 هي مسكرة، منها ما هو من  في تركيبات كثير من األمورو أمثل الطيبهذه الخمرة لو استعملت في أشياء 

لكحول هي أنواع عند أهل تقتل، ومنها ما يسكر دون أن يقتل، وهذه األشياء التي تسمى افنوع السموم 
اً، بل منها ما إذا تعاطاه اإلنسان مات، ومنها ما ليس كذلك، األطباء يعرفون ليست نوعاً واحدو االختصاص

  .يفرقون بين هذه األموروهذا، 

                                     

 في جاء ما باب، اللباس كتابفي الترمذي  و ،]٤١٢٨ – ٤٦٥ ص -٢ج [الميتة بإهاب ينتفع ال أن روى من باب،  اللباس كتابفي   داود   وأب أخرجه   - 9

في ابن ماجه و] ٤٢٤٩ -١٧٥ ص- ٧ج[ الميتة جلود به يدبغ ما ،والعتيرة الفرع كتابفي النسائي و ،]١٧٢٩ – ٢٢٢ ص-٤ج[ دبغت إذا الميتة جلود
وقـال   ]١٨٨٠٢ – ٣١٠ ص - ٤ج[في المـسند    أحمد  و ]٣٦١٣ – ١١٩٤ ص -٢ج[ عصب وال بإهاب الميتة من ينتفع ال :قال من باب،  اللباس كتاب

 جلود باب،  الطهارة كتابفي  ابن حبان   ، و "االضطراب: امهتاالنقطاع وثاني : امهإسناده ضعيف فيه علتان أوال    ": على المسند  هتعليقفي  شعيب األرنؤوط   

 كتاب في ابن أبي شيبةو ،]١٠٥٠ – ٢١٤ ص-٢ج[ الصغيرو ،]٨٢٢ – ٢٥١ ص-١ج[المعجم األوسط ، والطبراني في ]١٢٧٨ -٩٤ ص-٤ج[ الميتة

صححه األلباني و ]٤٢ – ١٤ ص - ١ج[الكبرى في السنن البيهقي و ]٢٥٢٧٦ – ٢٠٦ ص- ٥ج[ عصب وال هابإب الميتة من ينتفع ال كان من، العقيقة
  ].٢٩١٠ – ٢٨٥ ص-٢ج[ه صحيح ابن ماجفي 

 الذبائح كتابوفي   ،]١٤٢١ – ٥٤٣ ص - ٢ج[ -وسلم عليه اهللا صلى- النبي أزواج موالي على الصدقة باب،  الزكاة كتابفي  البخاري   أخرجه   - 10

  ]. ١٠٠ - ٢٧٦ ص-١ج[ بالدباغ لميتةا جلود طهارة باب، الحيض كتابفي مسلم و ،]٥٢١١ -٢١٠٣ ص- ٥ج[ الميتة جلود باب، والصيد



 ١٠

سورة ) ٩٠([ }فَاجتَِنبوه{: إنه يحرم استعمال الخمر حتى في غير الشرب؛ ألن اهللا قال: لو قلنافالمقصود 

هو ي الشرب وما يقوم مقامه كالشم وغيره، هل هذا  يعن؟ اجتنبوا شربه وتعاطيه على وجه اإلسكارهل ]المائدة
 التي فيها الكحول ال يجوز تنبوه مطلقاً فمعناها أن األطياب اج:و المقصود اجتنبوه مطلقاً؟ فإذا قلناأالمقصود 
  .استعمالها

ها ي فيها هذا الكحول ما يجوز استعمالاألطياب التاألقرب أنه ليس بنجس عيناً، لكن فغير مسألة النجاسة 
ونستبدله  حرام،  تعبئة البنزين:نقول للناسفهل   كل ما ركب من البنزين مسكرا االعتبار، وأيضاًعلى هذ

أصور المسألة، وما يلحق الناس بهذا  إن البنزين حرام، أنا :أنا ما أقولو ! أخرى؟طريقةبو أالطاقة الشمسية ب
  .ياء يدخل في تركيبتها الكحولشكثير من األو الغراءواألصباغ ففيها من حرج لو قاله قائل، 

  ...:....طالب

 فيمـا  شـفاءكم  يجعل لم اهللا إن" ؟ليس ذلك بالضرورة في األشياء الخارجية، هل يدل عليها الحديث ضرورة          

ن هذا هل هو محـل اتفـاق؟        كيحمل عليه مثل ما جاء عن ابن عمر، ل        أن   هذا المنحى ممكن     )١١("عليكم حرم
زيت الحشيش يباع أظنه بأكثر من مائتي ريال عند         : يراً عن الحشيشة، يقولون    ال، والناس يسألون كث    :الجواب

، مع أنه صـدر بيـان   عر، هذا دائماً الناس يسألون عنهينبت الشو، الشعر ويكثفهينمي  إنه  : العطارين، يقولون 
أصالً، ثـم   إنه أجريت تحاليل على هذا المنتج فوجدوا أنه ليس بزيت حشيشة            : من وزارة التجارة يقولون فيه    

لو فرض أن إنساناً جاء بزيت الحشيش فإنه ال عالقة إطالقاً بينه وبين تنمية الشعر وتغذيته وتطويله وتنعيمـه    
زيت الحشيش   وحتى   لعجيب أنك تقول للناس هذا ليس زيت حشيش       وتكثيفه، ما في أي عالقة بين األمرين، وا       

ـ و مأ يجوز هل، ما يخالف: ما له عالقة بالموضوع، فيقال   زيـت  ضعا يجوز؟ خالص المرأة متبرمجة أنها ت

  .ايصير شعرها مضبوطألجل أن حشيش 

  ...:...طالب

، وإنما لو اضطر وهو يعلم أنه كل منها في غير حال االضطرار ال ليأيتزود من الميتة :من أهل العلم من قال
في  في الميتة له وجه، أما ، فهذاهو من باب االحتياطفليس مقبالً على بلد أو قرية أو ناحية يجد فيها الطعام، 

ليه أكلها ال حملها،  لكنه أشد؛ ألن الميتة هذه إنما يحرم ع فاألمر في ذلك محتمل-رطعام الغي- نةبالخُمسألة 
 يحمل معه أمير فهو قد استولى عليه وأخذه، وأضاع حق صاحبه، فهل يأكل بقدر ما يسد الرمق أما طعام الغ

، واهللا يأخذ بقدر ما يحتاج: نقول !و تتصدق به بنية؟أ له تكبه تريب وإذا ما اضطر ط؟ليأكله إذا احتاج إليه
  .أعلم
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )٧٣(المصباح المنير تفسير ابن كثير 

  السبتبن عثمان خالد / الشيخ

  

  . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين

 ويشْتَرون الِْكتَاِب ِمن اللَّه َلَأنز ما يكْتُمون الَِّذين ِإن{:  في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 

 َأِليم عذَاب ولَهم يزكِّيِهم وال الِْقيامِة يوم اللَّه يكَلِّمهم وال النَّار ِإال بطُوِنِهم ِفي يْأكُلُون ما ُأولَِئك قَِليال ثَمنًا ِبِه

* ُأولَِئك ا الَِّذينواللَةَ اشْتَرىِبا الضدلْه ذَابالْعِة وغِْفرا ِبالْمفَم مهربلَى َأصالنَّاِر ع * ذَِلك ِبَأن نزَل اللَّه الِْكتَاب 

  ])١٧٦– ١٧٤(سورة البقرة [ }بِعيٍد ِشقَاٍق لَِفي الِْكتَاِب ِفي اخْتَلَفُوا الَِّذين وِإن ِبالْحقِّ

صلى اهللا - محمد صفة كتموا الذين اليهود يعني }الِْكتَاِب ِمن اللَّه َأنزَل ما يكْتُمون الَِّذين ِإن{: تعالى يقول"
 وما استهمري تذهب لئال ذلك فكتموا والنبوة، بالرسالة له تشهد مما بأيديهم، التي كتبهم في -عليه وسلم

 أن ذلك أظهروا إن -اهللا لعنهم- فخشوا إياهم، تعظيمهم على والتحف الهدايا من العرب من يأخذونه كانوا

 أنفسهم فباعوا يسير، نزر وهو ذلك، من لهم يحصل كان ما على إبقاء ذلك فكتموا ويتركوهم، الناس يتبعه

 اليسير، النزر بذلك اهللا عن جاء بما واإليمان الرسول وتصديق الحق تباعوا الهدى عن واعتاضوا بذلك،

صلى اهللا عليه - رسوله ِصدقَ لعباده أظهر اهللا فإن الدنيا في أما واآلخرة؛ الدنيا في وخسروا فخابوا
 أن يخافون كانوا الذين فصدقه القاطعات، والدالئل الظاهرات اآليات من معه وجعله نصبه بما -وسلم

. موضع غير في كتابه في اهللا وذمهم غضب، على بغضب واءوبا قتالهم، على له اًعون وصاروا يتبعوه،

 وهو ،}قَِليال ثَمنًا ِبِه ويشْتَرون الِْكتَاِب ِمن اللَّه َأنزَل ما يكْتُمون الَِّذين ِإن{ :الكريمة اآلية هذه ذلك منف

 كتمان مقابلة في يأكلونه ما يأكلون إنما: أي }النَّار ِإال بطُوِنِهم ِفي يْأكُلُون ما ُأولَِئك{ الدنيا الحياة عرض

 يْأكُلُون ِإنَّما اًظُلْم الْيتَامى َأمواَل يْأكُلُون الَِّذين ِإن{: تعالى قال كما لقيامةا يوم بطونهم في تأجج ناراً الحق

صلى اهللا - اهللا رسول عن الصحيح الحديث وفي ،])١٠( النساءسورة [ }سِعيرا وسيصلَون نَارا بطُوِنِهم ِفي
 نار بطنه في ريجرِج إنما والفضة، الذهب آنية في يشرب أو يأكل الذيإن ((: قال أنه -عليه وسلم

  ".)١())جهنم

  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللابسم اهللا الرحمن الرحيم، 

وإن كانت نازلة في  تجد هذه اآلية }الِْكتَاِب ِمن اللَّه َأنزَل ما يكْتُمون الَِّذين ِإن{: -تبارك وتعالى-قوله ف
هذا يشمله تختص بهم، فكل من وقع في شيء من ذلك وشابههم في هذه الصفة فإنه ال أنها ال يهود إال

 بمعنى  يأتيشتراء في مثل هذه المواضع قبل أن االمر بنا }قَِليال ثَمنًا ِبِه ويشْتَرون{: قوله .الخطاب
 }لَِئك الَِّذين اشْتَرواْ الضالَلَةَ ِبالْهدىُأو{ : في أول هذه السورة-تعالىسبحانه و- االستعاضة كما في قوله

                                     
 باب تحريم استعمال أواني الذهب -ب اللباس والزينة ، ومسلم في كتا)٥/٢١٣٣) (٥٣١١( باب آنية الفضة -أخرجه البخاري في كتاب األشربة  - 1

 ) ٥/١٠٣( )٢٤١٣٥( شـيبة أخرجها ابن أبي )) أو يشرب في آنية الذهب((إال أن قوله ) ٣/١٦٣٤) (٢٠٦٥(والفضة في الشرب وغيره على الرجال    

 ).١٦٩٢(وصححه األلباني في الجامع الصغير برقم 
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 ووحيه، -عز وجل-هؤالء اشتروا بما عرفوا من أحكام اهللا  فاستعاضوا هذا بهذا، و،]سورة البقرة) ١٦([
 وما كانوا يحصلون عليه من المنافع ،ء على رئاساتهماإلبقامقابل  ستعاضوا عنه بثمن قليلاووالحق المنزل، 

ضوا هذا بذاك، ا فاستع، منهم من األموال والجباياتتقاضونهالناس لهم، وتقديمهم إياهم، وما كانوا يمن تعظيم 
هذا ما ؛ و ومغنمله في الباطل شهرة ومعيشةيرى أن  هيحرف ويبدل ويكتم الحق؛ ألنهذا شأن بعض الناس و

حكمة، والدالئل القاطعة على المالنصوص بلغهم من مهما فوس أهل البدع ء شيوخ الضالل، ورنلمسه جلياً في
 لاألمول تهخسار و،ضياع رئاساته فإن الواحد منهم ال يرجع عما هو فيه؛ ألن ذلك يقتضيادعائهم، بطالن 
 ونسبة آبائه والزيف،، ونسبته إلى الباطل  وتساقطهم األتباعضعف، و من المخدوعين بهحصل عليهاالتي ت

  . إليهوأجداده وما إلى ذلك

 أوجع  يرأو أن يقر لكنه يأبىخوض في الباطل، هي  ل التي بنى عليها منزلته ومكانتهألعماود واالجهكذا و

  التي تحصل عليها من دجله على  من تلك المصالحعلى نفسه شيئاً، كل ذلك لئال يضيع ويفوت يعترف بالحق

 كما أخبر اهللا }قَِليال ثَمنًا{ يعتبرإال أنه كل ما يأخذونه وبالرغم من  ، وال حول وال قوة إال باهللا،وغشهمالناس 
  .ي الدنيا قليل بالنسبة لآلخرةفهو قليل، وكل ما فكثيراً ومثيراً ؛ ألنه مهما كان -سبحانه-

المراد بذلك أنهم يأكلون ما يوجب لهم :  بعض أهل العلم يقول}النَّار ِإال بطُوِنِهم ِفي يْأكُلُون ما ُأولَِئك{: قوله
 أهل األهواء من  وقد يصل بهم الحال إلى أنهم يفتون،أموال الناس بالباطلأكلهم  وارشأخذهم البالنار، 

 وافت، وربما أثمن بخس ودراهم معدودةاألغنياء بما يهوونه مما يوسع عليهم في أمر المكاسب، من أجل 

ع ولو كان ذلك  أو الحصول على مناف، بتأييدهم واتباعهمراء بأمور تناسبهم من أجل أن يحظواالعامة والفق
 في ،طريق السخرة، فيتفرغون له يوماً في األسبوع يسمونه بالسخرة يشتغلون عنده فيه مجاناً، في حقلهعن 

: -تبارك وتعالى- فالمقصود أن من أهل العلم من يفسر قوله ،.. وهكذا، في أراضيه في مزارعه،إقطاعاته

}ا ُأولَِئكم ْأكُلُونِفي ي طُوِنِهمالنَّ ِإال بواألموال التي ، التي يأكلونهااالرش يعني ما يوجب لهم النار، ف}ار 
ول إليه، وعاقبته، وهذا ئعتبار نتيجته وما يكذلك ال، فسمي  والعياذ باهللا توجب لهم العذابيأخذونها بالباطل

 أنهم -رحمه اهللا-أسلوب عربي معروف، ولكن األولى من ذلك واألحسن هو ما مشى عليه الحافظ ابن كثير 
ما روته يؤيده يأكلون ناراً؛ ألن هذه األشياء التي يأخذونها هي نار يتجرعونها ويجرجرونها في بطونهم، و

 ولعل ،إنكم تختصمون إلي((: -صلى اهللا عليه وسلم- قال رسول اهللا :زينب بنت أم سلمة عن أمها قالت
منه، فمن قطعت له من حق أخيه فأقضي له على نحٍو مما أسمع  ،بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض

كم له بها، سواء كانت أرضاً أو غير يعني هذه التي ح )٢())شيئاً فال يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار
 كقوله -رحمه اهللا-ذلك، إنما هي قطعة من نار، وأوضح من هذا أيضاً هذه النصوص التي أوردها ابن كثير 

:  عنهم؟ قال-عز وجل-، ماذا قال اهللا ]سورة النساء) ١٠([ } َأمواَل الْيتَامى ظُلْماكُلُونِإن الَِّذين يْأ{: -تعالى-

الدالة  الذهب والفضة إلى غير ذلك من النصوص ة وكذلك من يشرب بآني،}ِإنَّما يْأكُلُون ِفي بطُوِنِهم نَارا{

                                     
 باب الحكم بالظاهر واللحـن    -، ومسلم في كتاب األقضية    )٢/٩٥٢) (٢٥٣٤( من أقام البينة بعد اليمين        باب -رواه البخاري في كتاب الشهادات     - 2

 ).٣/١٣٣٧) (١٧١٣(بالحجة 
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 واهللا أعلم ظاهر اآليات، هذا ما دل عليهو، ل بهامن يتعامها  يتجرع واألموال تكون ناراًاعلى كون هذه الرش

  .بالصواب

 ألنهم ؛عليهم غضبانتعالى  ألنه وذلك }َأِليم عذَاب ولَهم يزكِّيِهم وال الِْقيامِة يوم اللَّه يكَلِّمهم وال{: وقوله"

 بل ،يمدحهمال و عليهم يثنيال  :أي يزكيهم، وال إليهم ينظر فال الغضب، فاستحقوا علموا، وقد كتموا

  ".أليماً عذابا يعذبهم

 اللَّه يكَلِّمهم ال{:  قال اهللالحق بالباطلتهم اض في كتمان ما علموه واستعتعنتهمفتأمل كيف جازاهم اهللا جراء 

موِة يامم كقوله شبه التناقض فقد جاءت نصوص تدل على أنه يكلمهإال أنه قد يعترضنا إشكال في  ،}الِْقي   

عز -اهللا  ينفي وفي هذه اآلية ، فهذا تكليم]سورة المؤمنون) ١٠٨([ }وا ِفيها ولَا تُكَلِّموِنُئاخْس{: -تبارك وتعالى-
  : في الجمع بينهمانجواباللعلماء وهنا لهم،  هتكليم -وجل

   .رهم في مقام، ويكلمهم في مقام آخيختلف باختالف المقامات، ال يكلم أن ذلك: األول

ومفهوم ولكنه يكلمهم تبكيتاً وإهانةً وتحقيراً لهم، تكليم ثناء، واألحسن منه أن المقصود ال يكلمهم تكليم رضا، 
   . فإنه يكلم أهل اإليمان كذلك نسأل اهللا أن يجعلنا منهم،تكليم رضاأنه إذا لم يكلم هؤالء لآلية  المخالفة

 فهم   من أرجاسهم وآثامهم وانحرافاتهم مطلقاً،ال يزكيهم بأن يطهرهم، ال يزكيهم ال بالثناء، و}يزكِّيِهم وال{

بخالف أهل  مطلقاً،التزكية  لذلك سلبهم اهللامنغمسون منغمرون في أوحال الذنوب واآلثام واألرجاس، و
   وذكر أن من المعاني الحاصلة لهم أن اهللا ،-صلى اهللا عليه وسلم-اإليمان الذين امتن عليهم ببعث رسوله 

  . في الدنيا واآلخرة يزكيهم-عز وجل-

 في ما نشر وهو الهدى، عن اعتاضوا: أي }ِبالْهدى الضاللَةَ اشْتَروا الَِّذين ُأولَِئك{: عنهم مخبراً تعالى قال" 

 واتباعه ،األنبياء كتب من به والبشارة مبعثه وذكر -صلى اهللا عليه وسلم- الرسول صفة من كتبهم

 كتبهم في صفاته وكتمان به والكفر تكذيبه وهو بالضاللة، عنه واعتاضوا ذلك عن لوااستبد وتصديقه،

}ذَابالْعِة وغِْفره ما وهو بالعذاب المغفرة عن اعتاضوا: أي }ِبالْمالمذكورة أسبابه من تعاطَو.  

 فيها رآهم من يتعجب هائل، ظيمع شديد عذاب في أنَّهم تعالى يخبر }النَّاِر علَى َأصبرهم فَما{: تعالى وقوله

  ".ذلك من باهللا عياذًا واألغالل والنكال، العذاب، من فيه هم ما شدة مع ذلك، على صبرهم من

يخبر :  يقول}النَّاِر علَى َأصبرهم فَما{: قولهعند  ه في تفسير-رحمه اهللا- ذكره الحافظ ابن كثير هذا المعنى
،  ما هم فيه من العذابشدة مع ذلك، على صبرهم من فيها رآهم من يتعجب ،أنهم في عذاب شديد هائل

وبعض أهل العلم يعبر ، من صبرهم على الرغم من شدة هول العذاب النازل بهمالتعجب سيقت اآلية مساق ف
إذ ها بعد، ر، باعتبار أنهم لم يدخلو ما أجرأهم على النا: يعني}النَّاِر علَى َأصبرهم فَما{: يقولفبعبارة قريبة 

 }يا ماِلك ِليقِْض علَينَا ربك{أنهم يدعون بالويل والثبور وينادون  -عز وجل-ال طاقة لهم بها، ولذا أخبر اهللا 

األسباب فتقحمهم  ، وليست هذه حال من يصبر، في النارويلعن ويتبرأ بعضهم من بعض، ]سورة الزخرف) ٧٧([
  دخولها مهما ظهر لهم من اآليات، ومهما عرض عليهم من الحجج التي توصل إلى النار وتوجبالطرائقو

أعرف أن مصيري إلى جهنم، ولكنني إذا : وس الكفرءيقول أحد ر هو من أعظم الجرأة على اهللاوالبينات، 
 وما أقرهم على أنفسهم، هم على النار،أوالرؤساء األمريكيين، فما أجر، دخلتها سأجد فيها كبار الرأسماليين
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كانوا يعرفون أنه على الحق كما قال اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم-النبي هم يفعث الذين ب اليهود وهؤالء
ومع ذلك هم باقون على ما  ]سورة البقرة) ١٤٦([ }الَِّذين آتَينَاهم الِْكتَاب يعِرفُونَه كَما يعِرفُون َأبنَاءهم{ :سبحانه

يدركون أنهم على ضالل خاصة الرؤساء،  أهل الشرك والباطل هم عليه من الضالل والكفر، وكثير من
 ونومع ذلك مصروأنهم زجوا بأتباعهم في مستنقع الغواية، ، رؤساء الفرق والمذاهب والطوائف المنحرفة

 على ةءا عن الهدى بالضالل جرباستعاضتهم ،ما أصبرهم على النار: فمثل هؤالء يقال، م وباطلهمعلى غيه

ذهب إليه عامة و،  تعالى-رحمه اهللا-، وهذا هو الذي اختاره ابن جرير الطبري -جلعز و-عذاب اهللا 
  . واهللا تعالى أعلمالمفسرين سلفاً وخلفا

ن كن هذا بعيد، والصواب ما ذكرناه أ؟ لحادهمما الذي  إن ما هذه استفهامية بمعنى: لعلم يقولوبعض أهل ا
  .اهللا أعلمو، ستفهام للتعجبفهو ا هنا للتعجب، ما

 ؛الشديد العذاب هذا استحقوا إنما: أي ] سورة البقرة)١٧٦[( }ِبالْحقِّ الِْكتَاب نزَل اللَّه ِبَأن ذَِلك{:  تعالىوقوله"
 كتبه قبلهعليهم السالم  األنبياء وعلى -صلى اهللا عليه وسلم- محمد رسوله على أنزل تعالى اهللا ألن

  ".هزوا اهللا آيات اتخذوا الءوهؤ الباطل، وإبطال الحق بتحقيق

الكتب يشمل  جنساسم  }الِْكتَاب نزَل اللَّه ِبَأن ذَِلك{ في اآليةكالم ابن كثير هذا بناء على أن الكتاب المذكور 
 -عز وجل-وما إلى ذلك من الكتب التي أنزلها اهللا ، كالتوراة واإلنجيل والزبور وصحف إبراهيم المنزلة

  .يصدق على الواحد وعلى الكثيرالجنس وعلى رسله بالحق، 

القرآن، أنزله متلبساً : ، أي}ِبالْحقِّ الِْكتَاب نزَل اللَّه ِبَأن ذَِلك{: فيقولومن أهل العلم من يخص ذلك بالقرآن، 
 الباطل من بين يديه وال من ذلك اإلنزال بالحق، فهو منزل بالحق، وهو حق ثابت، ال مرية فيه، وال يأتيه

  .خلفه

إذ هذا القول أن السياق يشعر أن المراد المعنى الذي ذكره ابن كثير واآلية وإن كانت محتملة للمعنيين إال 
عز - واهللا ،قط وذلك أن اإلنسان ال يكفي أن يؤمن بالقرآن ف،دلةاألوعليه ، متضمن للقول اآلخر وأشمل منه

ينَا وما ُأنِزَل ِإلَى ِإبراِهيم وِإسماِعيَل وِإسحقَ ويعقُوب واألسباِط قُولُواْ آمنَّا ِباللِّه ومآ ُأنِزَل ِإلَ{:  يقول-وجل
ونِلمسم لَه ننَحو منْهٍد مَأح نيقُ بالَ نُفَر ِهمبِمن ر ونالنَِّبي ا ُأوِتيمى وِعيسى ووسم ا ُأوِتيم١٣٦([ }و (

ده أن اهللا أخبر في مواضع أخرى من القرآن عن حال أهل الكتاب في كتابهم، وأنهم في وما يؤك، ]سورة البقرة
  . في الكتب المنزلة عليهمشك منه مريب، وأن ذلك واقع لهم أيضاً في القرآن، فهم في امتراء

  . وكذبوه فخالفوه ونشره، العلم بإظهار يأمرهم فكتابهم. هزوا اهللا آيات اتخذوا وهؤالء"

 يكذبونه وهم المنكر، عن وينهاهم بالمعروف ويأمرهم تعالى، اهللا إلى يدعوهم الخاتم ولالرس وهذا

 العذاب استحقوا فلهذا رسله؛ على المنزلة اهللا بآيات واءفاستهز صفته، ويكتمون ويجحدونه، ويخالفونه

  ".}بِعيٍد ِشقَاٍق لَِفي الِْكتَاِب ِفي اخْتَلَفُوا ِذينالَّ وِإن ِبالْحقِّ الِْكتَاب نزَل اَهللا ِبَأن ذَِلك{: قال ولهذا والنكال؛

: ئل قامنفهم أهل اإلشراك، والكتاب الذي اختلفوا فيه هو القرآن، :  بعضهم يقول،الذين اختلفوا في الكتاب

م قاويلهاختلقه وافتراه، إلى غير ذلك من أ: لئ قانيعلمه بشر، وم: لئ قاإنه كهانة، ومن: لئ قاومنسحر، إنه 
  . القرآنالمتنوعة التي وصفوا بها
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أن فهذا القول يرجع إلى ، اليهود والنصارى:  في الكتاب يعنين اختلفواوإن الذي: من يقولومن أهل العلم 
إنزاالً متلبساً بالحق، ه اهللا جنس الكتاب، أنزلهو ، }ِبالْحقِّ الِْكتَاب نزَل{: في قولهالكتاب األول المراد من 

، .. كالتوراة واإلنجيليحتمل أن يكون القرآن، ويحتمل أن يكون سائر الكتبفي اآلية كتاب على كل حال الو
خالفه فقد  أن الكتاب هنا هو القرآن، لكن هذا ليس محل اتفاق -رحمه اهللا-ختاره ابن جرير أن الذي ا إال
  .-عز وجل-والعلم عند اهللا  ، في ذلكأئمة

  .ية البعد عن الحقفهم في غا: أي }بِعيٍد ِشقَاٍق لَِفي{

"}سلَي الِْبر لُّوا َأنتُو كُموهجَل وشِْرِق ِقبغِْرِب الْمالْمو لَِكنو الِْبر نم نِم ِباللَِّه آموالْيالِئكَِة اآلِخِر والْمو 

 وِفي والساِئِلين السِبيِل وابن والْمساِكين امىوالْيتَ الْقُربى ذَِوي حبِه علَى الْماَل وآتَى والنَِّبيين والِْكتَاِب

 وِحين والضراِء الْبْأساِء ِفي والصاِبِرين عاهدوا ِإذَا ِبعهِدِهم والْموفُون الزكَاةَ وآتَى الصالةَ وَأقَام الرقَاِب

  .]سورة البقرة) ١٧٧[( }الْمتَّقُون هم ِئكوُأولَ صدقُوا الَِّذين ُأولَِئك الْبْأِس

  ".عظيمة جمل على اآلية، هذه اشتملت

اءة التي نقرأ وهذه القر  تقديم وتأخير،هخبر ليس، واسمها؟ أن تولوا، فيكون فيالبر  }الِْبر لَيس{: في قوله
 فيكون }الِْبر لَيس{ لمة البر لك بالضمهناك قراءة أخرى متواترةووافقه عليها حمزة، وعليها قراءة حفص، 

  . من القراءراءة بقية السبعةق، وهي  اسم ليسالبر بهذا االعتبار

  منبر ، ولكن البركم وجوهكم قبل المشرق والمغرب توليتُ ليس البروعلى قراءة النصب يكون تقدير الكالم،

   .آمن باهللا

  .ولكن ذو البر من آمن باهللا:  التقديريكونويمكن أن 

 من آمن : أي الباررولكن الب: والمعنىن البر مصدر، ويصح أن يراد به الفاعل، إ :وبعض أهل العلم يقول
  .باهللا

}سلَي الِْبر لُّوا َأنتُو كُموهجتتعلق بالتوجه إلى المشرق والمغرب لما كانت القضية :  بعض أهل العلم يقول}و
ليس البر هو الصالة وحدها، فهي وإن كانت مهمة  :المراد، وايه عل، فحملهتعلق بالصالة اله اًإذفهي 

، فهذه أمور ال بد منها .. وكتبه إلى آخره، ومالئكته، هناك أمور أخرى عظام من اإليمان باهللالكن ،وعظيمة
  : خص البر بمعنى الصالة بقرينة قولهف اسم جامع لكل خصال الخير، :وهي من أعظم أمور البر، والبر

}سغِْرِبلَّيالْمشِْرِق وَل الْمِقب كُموهجلُّواْ وَأن تُو الِْبر {.  

ن اليهود يستقبلون المغرب، فهم يستقبلون بيت إهذا أصالً رد على اليهود والنصارى، حيث : وبعضهم يقول
تحدث اعتبار الجهة التي بناء على للمشرق والمغرب  وجاء ذكره  والنصارى يستقبلون جهة المشرقالمقدس،

مشى عليه كبير المفسرين المعنى ورد في هذا رواية ضعيفة، وهذا عنهم فيها، أو رد عليهم وهم فيها، وقد 
 ليس البر أن توجهوا :والمعنىالنصارى، اليهود وأنها رد على وهو  -رحمه اهللا-ابن جرير الطبري 

 ،بجنس الكتب والرسل جميعاً  حقيقياً أن تؤمنوا إيماناً:وجوهكم قبل هذه الجهة أو تلك، وإنما البر حقيقة هو
، واإلنسان يقال وحققتم في قلوبكم اإليمان الحقيقي ،الهدىعلى تم نوإذا حصل لكم ذلك ك تنسبوا هللا الولد، وال

عز - يريد أن يتقرب بها إلى اهللا -من األعمال التي يعملها-ليس البر هو فعلك كذا وكذا، يعني : له أحياناً
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 وتشاغل ،أمور البر العظيمة التي غفل عنهامن  ما تذكره لهو أن تفعل كذا وكذا وكذا، مالبر ه، ولكن -وجل
  .واهللا أعلم. من آمن باهللا واليوم اآلخربر بر فالمن أمور البر،  بغيرها

 هذه تفسير على الكالم وأما مستقيمة، وعقيدة عميمة، وقواعد، عظيمة جمل على اآلية، هذه اشتملت"

 على ذلك شق الكعبة، إلى حولهم ثم المقدس، بيت إلى بالتوجه أوالً المؤمنين أمر لما تعالى اهللا فإن اآلية،

 إنما المراد أن وهو ذلك، في حكمته بيان تعالى اهللا فأنزل المسلمين، وبعض ،الكتاب أهل من طائفة نفوس

 والتقوى البر هو فهذا ع،شر ما واتباع ه،جو حيثما والتوجه أوامره، وامتثال ،-عز وجل- اهللا طاعة هو

 أمر عن يكن لم إن طاعة، وال بر المغرب أو المشرق من جهة إلى التوجه لزوم في وليس الكامل، واإليمان

 ِهِباللَّ آمن من الِْبر ولَِكن والْمغِْرِب الْمشِْرِق ِقبَل وجوهكُم تُولُّوا َأن الِْبر لَيس{: قال ولهذا وشرعه؛ اهللا
  ".اآلية }...اآلِخِر والْيوِم

بالرد على اليهود والنصارى، وإنما هي : أيأن اآلية ال تختص باليهود وهو يلمح إلى  جيد، كالم ابن كثير
يخاطب فيها أيضاً المنافقين، من جهة  و، من جهةالذين شغبوا على قضية القبلةعامة، يخاطب فيها أولئك 

التوجه جهة المشرق يبين لهم أن قضية ولمؤمنين، ا طب فيها المسلمينل اإلشراك، ويخاويخاطب فيها أه
ال بد من طاعة اهللا ورسوله، وفال بد من  ومناط الفوز، وتحقيق االستقامة، ، ليست هي محل النجاةوالمغرب

  . حتى يتمكن المرء من تحقيق المعنى األسمى للبرمان الصحيح بهذه األمور المذكورة،اإلي

سورة ) ٣٧[( }ِمنْكُم التَّقْوى ينَالُه ولَِكن ِدماُؤها وال لُحومها اللَّه ينَاَل لَن{: والهدايا ضاحياأل في قال كما"
  .]الحج

 لَيس{: تعالى اهللا فقال المشرق، قبل تقبل النصارى وكانت المغرب، قبل تُقْبل اليهود كانت: العالية أبو وقال

الِْبر لُّوا َأنتُو جوكُمَل وهشِْرِق ِقبغِْرِب الْمالْمالعمل وحقيقته اإليمان كالم هذا: يقول }و."  

، هذا باعتبار أنهم عنه بناحية يكونون إلى الغرب، فهم المغرب قبل تُقْبل اليهود كانت: العالية يأب ولق
القبلة هي شمس، هذه يعني مطلع ال المشرق،تستقبل  النصارى وكانت،  من تلك الناحيةيستقبلون بيت المقدس

الملفت في ، لكن ثبت ضعفهارواية الهذه  و}وجوهكُم تُولُّوا َأن الِْبر لَيس{: تعالى اهللا فقالالتي يستقبلونها، 
  ؟فماذا يقصد بذلك هذا كالم اإليمان، وحقيقته العمل،: هقولكالم أبي العالية 

  : إلى قسمينسمتنق في اآليةاألمور المذكورة يقصد واهللا أعلم أن 

 وكتبه ورسله همالئكتواإليمان باهللا واليوم اآلخر، قولوا آمنا باهللا، فهذا كالم اإليمان، أن تؤمن باهللا  -
  .واليوم اآلخر، فذكر هذه األصول العظام التي يجب على اإلنسان أن يؤمن بها

ي الْقُربى والْيتَامى والْمساِكين وآتَى الْماَل علَى حبِه ذَِو{في اآلية حقيقته العمل، حيث ذكر بعده  -
وابن السِبيِل والسآِئِلين وِفي الرقَاِب وَأقَام الصالةَ وآتَى الزكَاةَ والْموفُون ِبعهِدِهم ِإذَا عاهدواْ 

) ١٧٧([ }ن صدقُوا وُأولَِئك هم الْمتَّقُونوالصاِبِرين ِفي الْبْأساء والضراء وِحين الْبْأِس ُأولَِئك الَِّذي

 .فهذه األعمال ال يستقيم إيمان المرء إال بجميعها ]سورة البقرة

 النطق :والجوارح، قول اللسان واللسان القلبعمل و ،قول وعمل، قول القلب واللسان: في حقيقتهاإليمان و
  . باإلقرار والتصديق االنقيادي:لقلبل ا، وقو وما يدخل اإلسالم إال بالشهادتين،بالشهادتين
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غير تصديق القلب، غير قول وهو  كالخوف والتوكل والرجاء، :لقلبوعمل القلب واللسان والجوارح، عمل ا
وما يوضح عبارة أبي العالية   كألوان العبادات،:الجوارحعمل آن، و كالذكر وقراءة القر:القلب، وعمل اللسان

تكلموا كالم ": فيها يقول ،، وخاصة عبارة الربيعالحسن والربيع بن أنس ثير عنما ذكره الحافظ ابن كأكثر 
  .، واهللا أعلم بالصواب" فكانت حقيقة العمل، صدقوا اهللا،اإليمان

  .وصلى اهللا وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )٧٤(المصباح المنير في تفسير ابن كثير

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

 وعلى آله وأصحابه ، وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين
  . أجمعين

 اآلية، }لُّواْ وجوهكُم ِقبَل الْمشِْرِق والْمغِْرِبلَّيس الِْبر َأن تُو{ :الثوري وقال":  تعالى-رحمه اهللا-قال المفسر 

  .كلها البر أنواع هذه: قال

 كله، الخير بمجامع وأخذ كلها، اإلسالم عرى في دخل فقد اآلية، بهذه اتصف من فإن ؛-رحمه اهللا- وصدق

 }والِْكتَاِب{ ورسله اهللا بين سفرة هم الذين المالئكة بوجود وصدق هو، إال إله ال وأنه باهللا، اإليمان وهو

 المهيمن القرآن وهو بأشرفها، ختمت حتى األنبياء، على السماء من المنزلة الكتب يشمل جنس اسم :وهو

 كل به ونسخ واآلخرة، الدنيا في سعادة كل على واشتمل خير، كل إليه انتهى الذي الكتب، من قبله ما على

 عليه وسالمه اهللا صلوات- محمد خاتمهم إلى أولهم من كلهم اهللا بأنبياء وآمن قبله، الكتب من سواه ما

  .-أجمعين وعليهم

 حديث من الصحيحين في ثبت كما فيه راغب له، محب وهو أخرجه،: أي }وآتَى الْماَل علَى حبِه{: وقوله

 الغنى، تأمل شحيح، صحيح وأنت تصدق أن الصدقة أفضل((: مرفوعا -رضي اهللا عنه- هريرة أبي

  .)١())الفقر شىوتخ

ِإنَّما نُطِْعمكُم ِلوجِه اللَِّه لَا نُِريد ِمنكُم * ويطِْعمون الطَّعام علَى حبِه ِمسِكينًا ويِتيما وَأِسيرا{ :تعالى  وقال
  .]٩اإلنسانسورة ) ٩-٨([ }جزاء ولَا شُكُورا

ويْؤِثرون علَى َأنفُِسِهم {: وقوله ]عمران آلسورة ) ٩٢([ }قُواْ ِمما تُِحبونلَن تَنَالُواْ الِْبر حتَّى تُنِف{: تعالى وقال
 إليه، مضطرون هم بما آثروا أنهم وهو هذا من أرفع آخر نمط ]الحشرسورة ) ٩([ }ولَو كَان ِبِهم خَصاصةٌ

  ".له محبون هم ما وأطعموا أعطوا وهؤالء

  : أما بعد، هللا والصالة والسالم على رسول اهللابسم اهللا الرحمن الرحيم، الحمد

  :ثالثة أقوال }علَى حبِه{في  الضميرورد في عود  }وآتَى الْماَل علَى حبِه{ :-تبارك وتعالى-قوله 

ية، وأقرب ما تفسر به، وقد ساق ابن ، وهو ظاهر سياق اآل الضمير الهاء يرجع إلى حب المالأن: األول 
  .ة جملة من اآليات الدالة على ذلككثير في المقدم

  .-عز وجل-أن الضمير يرجع إلى اهللا : الثاني

  .حب اإليتاء وهذا القول بعيد جداً }وآتَى الْماَل علَى حبِه{ والمعنى ،أن الضمير يرجع إلى اإليتاء: الثالث

                                     
 باب بيان أن –، ومسلم في كتاب الزكاة )٢/٥١٥) (١٣٥٣(باب أي الصدقة أفضل، والصدقة وأنت صحيح شحيح –لزكاة رواه البخاري في كتاب ا     - 1

 ).٢/٧١٦) (١٠٣٢(أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح 



 ٢

 وتعظم به ،درجة العبدالذي تكمل به ألن هذا  ؛ على حب المال أنه يرجعوهوولعل األقرب القول األول 
 الدنيا وهي  وذلك أنه إذا أعطى وهو صحيح وشحيح كما في الحديث فإن ذلك يكون أعظم ممن أعطى،نفقته

  .وراء ظهره عند الموت

نمط آخر أرفع من :  الحافظليقو كما ]سورة الحشر) ٩([ }ويْؤِثرون علَى َأنفُِسِهم{ :-تبارك وتعالى-قوله وفي 
التي الشديدة  الحاجة :هم مع وجود الخصاصة وهيءفإن إعطا ،}لَن تَنَالُواْ الِْبر{:  من قولههذا يعني أرفع

  .، تكون أرفع في الميزان دون غيرهينفرد بها

هذه الكلمة خصاصة وال ، لكنه قد ال يكون بحاجة ماسة إليه،فهذا أعظم من األول الذي يعطي المال وهو يحبه
ربما تكون مأخوذة من غير ذلك، و ،نحو هذا وأ أو خصاص البيت ،قف من خصاص السمأخوذةقد تكون 

  .، واهللا أعلم-الحاجة الشديدة-نفراد بالحاجة يعني لكنها تدل أو تشعر باال

:  الحديثفي ثبت كما الصدقة، من أعطى من أولى وهم الرجل، قرابات: وهم }ذَِوي الْقُربى{: وقوله"

 وببرك بك الناس أولى فهم. )٢())وصلة صدقة: ثنتان الرحم ذوي وعلى صدقة، المساكين على الصدقة((

  .العزيز كتابه من موضع غير في إليهم باإلحسان تعالى اهللا أمر وقد ،وإعطائك

 التكسب، على والقدرة البلوغ دون صغار ضعفاء وهم آباؤهم مات وقد لهم، كاسب ال الذين: هم }والْيتَامى{

 ال(( :قال -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول عن ،-رضي اهللا تعالى عنه- علي عن الرزاق عبدروى  وقد
  .)٣())حلم بعد يتم

}اِكينسالْماهموسكن ،وكسوتهم ،قوتهم في يكفيهم ما يجدون ال الذين: وهم }و."  

ليس عنده شيء ساكن إلى ما في أيديهم،   ألنه ساكن إلى الناس،؛سمي المسكين بذلك: بعض أهل العلم يقول
  .حاجتهيكفي ما يقيم أوده وو،  كفايتهالناس من أجل أن يجد وإنما يسكن إلى ،وال اكتساب

 وال تجارة، فعلى كل ، وال حرفة، بمعنى أن الفقر أسكنه ليس له صنعة،قيل له ذلك لمسكنته: وبعضهم يقول
  .وإذ ذكر المسكين دخل معه الفقير ،حال كالم أهل العلم في المسكين معروف

 رسول أن -رضي اهللا تعالى عنه- هريرة أبي عن الصحيحين وفي ،وخلتهم حاجتهم به تسد ام فيعطون"

 واللقمة ،والتمرتان التمرة ترده الذي الطواف بهذا المسكين ليس((: قال -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا

  ".)٤())عليه فيتصدق له يفطن وال يغنيه، غنى يجد ال الذي المسكين ولكن واللقمتان،

 وال ينفي ذلك أن ، بهذه المثابةما دامأكثر من غيره  للعطاءستحق المالمسكين حقيقة وهو لمتعفف، يعني ا
  . ولكن المقصود التنبيه على من هو أحق بهذا الوصف،غيره فقير أو مسكين

                                     
 صـحيح الترغيـب   ، وصححه األلباني في)١/٥٩١) (١٨٤٤(، ورواه ابن ماجه )٥/٩٢) (٢٥٨٢(، ورواه النسائي   )٣/٤٦) (٦٥٨(رواه الترمذي    - 2

 ).٨٩٢(والترهيب برقم 

 ).٧/٤٦٤(، ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن جابر بن عبد اهللا )٢/١٥٨(، والصغير )٧/٥(رواه الطبراني في المعجم األوسط  - 3

، ورواه مسلم في كتاب )٢/٥٣٨) (١٤٠٩] (قرةسورة الب ) ٢٧٣([ }الَ يسَألُون النَّاس ِإلْحافًا   {:  باب قول اهللا تعالى    -رواه البخاري في كتاب الزكاة       - 4
 .)٢/٧١٩) (١٠٣٩( باب المسكين الذي ال يجد غنى وال يتفطن له فيتصدق عليه -الزكاة 



 ٣

 يريد الذي وكذا بلده، إلى يوصله ما فيعطى ،نفقته فرغت قد الذي المجتاز المسافر: وهو }وابن السِبيِل{" 

 طلحة، أبي بن علي قال كما الضيف، ذلك في ويدخل وإيابه، ذهابه في يكفيه ما فيعطى طاعة، في سفراً

  "."بالمسلمين ينزل الذي الضيف هو السبيل ابن": قال أنه -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن عن

 ابن السبيل ال يخرج عن أن وقال به غيره، والذي يظهر -مارضي اهللا عنه-هذا القول قال به ابن عباس 
سمي بذلك نسبة إلى السبيل وهي الطريق لمالزمته لها، وكل من الزم شيئاً فإنه يصح أن و ،القول األول

  . سمي بذلك لمالزمته الماء" ابن الماء: "ينسب إليه، كما يقولون للطائر المعروف

أو  ،ياع أمواله ض، أوهسرقتأو  ،نفقته لذهابإما ، ه المسافر الذي انقطع في سفر:هوفابن السبيل  اذوعلى ه
 ومن ، فإنه يعطى من الغنيمةولو كان من أغنى الناس ،ولو كان في بلده مستغنياً ، فيعطىونتهئانتهاء م

 بل يعطى هبة ، لو كان غنياً حتى سبيل اإلقراضىوال يكون ذلك عل  ومن زكاة بيت مال المسلمين،،يءالف
  . وتمليكاًوإحساناً

 وهو يقصد به غيره،ابن عباس وقال به فقد " ابن السبيل هو الضيف الذي ينزل بالمسلمين" أنبقول الوأما 

 لكن لو كان من أهل البلد  فإنه يجب أن يعطى كفايته،اً فإن كان محتاج،نزل ببلد فهو ابن سبيلياإلنسان الذي 
  .واهللا تعالى أعلم ، عنده هل هذا يصدق عليه أنه ابن السبيل؟ الجواب الاًوجاء إلى آخر ونزل ضيف

 بن والربيع والزهري، ،والضحاك وقتادة، والحسن، الباقر، جعفر وأبو جبير، بن وسعيد مجاهد، قال وكذا" 

  .حيان بن ومقاتل أنس،

}آِئِلينالسوالصدقات الزكوات من فيعطون للطلب يتعرضون الذين: وهم }و.   

  .كتابتهم في يؤدونه ما ونيجد ال الذين المكاتبون: وهم }وِفي الرقَاِب{

  ".تعالى اهللا شاء إن براءة، من الصدقات آية في األصناف هذه من كثير على الكالم وسيأتي

 وذلك أن الرقيق يكاتب سيده على أن يعتق إذا ؛ يدخل فيها ما ذكر وهو المكاتب}وِفي الرقَاِب{: قوله تعالى
، يكون على أقساط معلومةذلك ن إ: ونلمن أهل العلم يقووكثير  ، من المال يتفق عليه مع صاحبهاًدفع قدر

وآتُوهم من ماِل اللَِّه الَِّذي { -عز وجل-اهللا قال يعطى من الزكاة ومن بيت المال، كما  فهذا هو المكاتب
فك  بتداء من غير مكاتبة، ويدخل فيه أيضاًالعبيد ا إعتاق  ويدخل فيه أيضاً،]سورة النــور) ٣٣([ }آتَاكُم

  .}وِفي الرقَاِب{:  سبحانهاألسارى فكل ذلك داخل تحت قوله

 ،وخشوعها وطمأنينتها، وسجودها، بركوعها، هاتأوقا في الصالة أفعال وأتم: أي }وَأقَام الصالةَ{: وقوله"
  .المرضي الشرعي الوجه على

  ".حيان بن ومقاتل يرجب بن سعيد قاله كماالمال،  زكاة به المراد }وآتَى الزكَاةَ{: وقوله

وآتَى الْماَل علَى حبِه ذَِوي الْقُربى والْيتَامى { هذه األصناف }وآتَى الزكَاةَ{:  قبل قوله-عز وجل-ذكر اهللا 
من هي من األصناف التي تعطى و ]سورة البقرة) ١٧٧([ }والْمساِكين وابن السِبيِل والسآِئِلين وِفي الرقَاِب

ِإنَّما الصدقَاتُ ِللْفُقَراء والْمساِكيِن والْعاِمِلين علَيها { : في سورة براءة-عز وجل-الزكاة كما قال اهللا 
 }ه عِليم حِكيموالْمَؤلَّفَِة قُلُوبهم وِفي الرقَاِب والْغَاِرِمين وِفي سِبيِل اللِّه وابِن السِبيِل فَِريضةً من اللِّه واللّ

دليل آية الزكاة ذكر بعد األصناف تعداد هذه أن : وهنا لفتة ذكرها بعض أهل العلم وهي ]سورة التوبة) ٦٠([



 ٤

والتقرب يعني على سبيل التصدق والتطوع،  }وآتَى الْماَل{ : لقولهعلى جواز أنهم يعطون أيضاً من الصدقة
   :بقولهمدحهم مدح أهل األنصار  لما -عز وجل-اهللا  أن للفتةاهذه   وما يعضدإلى اهللا من غير الفريضة،

مع أنهم في غاية الفقر، ومن ثم فإن الزكاة  ]سورة الحشر) ٩([ }ويْؤِثرون علَى َأنفُِسِهم ولَو كَان ِبِهم خَصاصةٌ{
 في صفة -عز وجل- وهذا الذي ذكره اهللا ،يؤثرون غيرهم مع شدة حاجتهم إليها لكن مع هذاال تجب عليهم 
هؤالء هم الذين مدحهم ف ]سورة اإلنسان) ٨([ }ويطِْعمون الطَّعام علَى حبِه ِمسِكينًا ويِتيما وَأِسيرا{أهل اإليمان، 
خراجهم إ ف،إخراجهم للزكاةبعد ذلك  ذكر ؛ ألنه ال يختص بالزكاةاً فيكون ذلك اإليتاء مطلق،لىااهللا تبارك وتع

   . أيضاً على سبيل الوجوبمهاجخرإعلى سبيل التطوع، والمال 

بعض األصناف التي ن المراد بذلك الزكاة، ولكنه عطف العام على الخاص؛ ألنه ذكر إ: وبعضهم يقول
  .، واهللا أعلم بالصوابتعطى لهم الزكاة، واآلية تحتمل القولين

 ]٢٠: الرعد[ }الَِّذين يوفُون ِبعهِد اللِّه والَ ِينقُضون الِْميثَاقَ{: لهكقو }والْموفُون ِبعهِدِهم ِإذَا عاهدواْ{: وقوله" 

 وإذا أخلف، وعد وإذا كذب، حدث إذا: ثالث المنافق آية((: الحديث في صح كما النفاق، الصفة هذه وعكس

  ".)٦())فجر خاصم وإذا غدر، عاهد وإذا ،كذب حدث إذا(( :اآلخر الحديث وفي. )٥())خان اؤتمن

فما  }والسآِئِلين وِفي الرقَاِب{: ا منصوبةقبلهما و  جاء بها مرفوعة،}والْموفُون ِبعهِدِهم ِإذَا عاهدواْ{:هقول
   ؟وجه ذلك

 على ذلك المرفوع في فجعله معطوفاً }ولَِكن الِْبر من آمن{ :إنه معطوف على قوله :بعض أهل العلم يقول

  . اآليةأول

  .وهم الموفون: هو خبر لمبتدأ محذوف على تقدير: بعضهم قالو

  .خبر محذوفالو  هو مبتدأ وخبره،:وبعضهم يقول

 حال وفي البأساء، وهو الفقر، حال في: أي }والصاِبِرين ِفي الْبْأساء والضراء وِحين الْبْأِس{: وقوله"

  ".الضراء وهو واألسقام، المرض

 ولعل من أحسن ما ،والصابرون في البأساء والضراء: ، ما قال بعد مرفوعمنصوبةجاءت  }نوالصاِبِري{قوله
 ، الكالم فإنها تقطع أوصاف المدح أو الذم بالرفع تارةإذا تطاول العربعند ن القاعدة إ : أن يقاليجاب به
 ،وإال فإن األجوبة عن مثل هذا كثيرة متعددة تارة، هذا من أوضح األجوبة التي يجاب بها عن هذا، وبالنصب

 عديدة أن يأتيوهذا له نظائر في القرآن   رسالة مستقلة،،ألف رسالة في أحد المواضع حتى إن بعضهم

وما ُأنِزَل ِمن قَبِلك والْمِقيِمين {: قوله سبحانهالمرفوع بين منصوبات أو المنصوب بين مرفوعات مثل 
 أهل يقولو ،ن مرفوعاتجاء بمنصوب بيف ]سورة النساء) ١٦٢([ }...تُون الزكَاةَ والْمْؤِمنُونالصالَةَ والْمْؤ

ال يستطيل ، فلدى السامع أو القارئ النشاط  فيجدد،مة لطول الكالم وذلك أنه يدفع الملل والسآأبلغ، هذا :اللغة
  .، واهللا أعلم لتنوع النمط الكالمياألوصاف الكالم بهذه

                                     
) ٥٧٤٤( ]سـورة التوبـة  ) ١١٩([ }يا َأيها الَِّذين آمنُواْ اتَّقُواْ اللّه وكُونُواْ مع الـصاِدِقين {: قول اهللا تعالى:  باب–رواه البخاري في كتاب األدب  - 5

 ).١/٧٨) (٥٩(بيان خصال المنافق :  باب–، ورواه مسلم في كتاب اإليمان )٥/٢٢٦٢(

 ).١/٧٨) (٥٨( باب بيان خصال المنافق –، ورواه مسلم في كتاب اإليمان )١/٢١) (٣٤( باب عالمة المنافق -رواه البخاري في كتاب اإليمان  - 6



 ٥

  وفي حال،وهو البأساءفي حال الفقر الصابرين  : أي}والصاِبِرين ِفي الْبْأساء والضراء وِحين الْبْأِس{ :قوله

، بذكر المترادفات ن المقصود به التوكيدإ: وهذا أبلغ من قول من يقول، ما المرض واألسقالضراء وهي
اهللا و ،والسقمالمرض على  والضراء ، الفقر الشديد فهنا تحمل البأساء على أنها،من قبيل التكراروجعل ذلك 

  .أعلم

رضي اهللا تعالى - عباس وابن مسعود، ابن قاله األعداء، والتقاء القتال حال في: أي }وِحين الْبْأِس{"
 أنس، بن والربيع وقتادة، والحسن، جبير، بن وسعيد ومجاهد، الهمداني، ومرة العالية، وأبو ،-معنه

  .وغيرهم والضحاك، مالك، وأبو حيان، بن ومقاتل والسدي،

 أعلم، واهللا وصعوبته، لشدته ؛األحوال هذه في الصبر على والحث المدح على }والصاِبِرين{ نصب وإنما

  ".التكالن وعليه المستعان وهو

ون  ويك،ة الواحد في المدح أو الذم من أن العرب تقطع إذا تطاولت صفما ذكرتهإلى كالم ابن كثير يرجع 
 ،و أقدر، أ الصابرينصوأخُ: وبعضهم يجيب بأجوبة غير هذا، كأن يقول مثالً ذلك أبلغ في مدحه أو ذمه،

 أمكن حمل الكالم على االستقالل فإنه أولى من دعوى اإلضمار، فإذا ام ومه،األصل في الكالم عدم التقديرو
ج إلى التقدير ، وإن احتيالمطلوبأمكن حمل اآلية على معنى صحيح من غير حاجة إلى تقدير فهذا هو 

   .وفصاحتها هو أشبه ببالغة القرآن فالقاعدة األخرى أنه يقدر في الكالم م

 ألنهم إيمانهم؛ في صدقوا الذين هم الصفات بهذه اتصفوا الذين هؤالء: أي }ُأولَِئك الَِّذين صدقُوا{: وقوله"

  ."}وُأولَِئك هم الْمتَّقُون{ صدقوا الذين مه فهؤالء واألفعال، باألقوال القلبي اإليمان حققوا

مع أن الصبر و وحين البأس، ، والضراء،البأساء: في هذه الحاالت الثالثفي اآلية  خص اهللا الصابرين
 المؤلمة، لكنه ه أقدار والصبر على،اهللا، والصبر عن معصيته طاعة علىالصبر كمطلوب في كل األمور 
فاألصل أنه ة، وإال  والصبر فيها ال شك أنه في غاية المشق،نها شديدة جداًأل ؛خص هذه األمور الثالثة
  .مطلوب في كل األحوال

  ضمير الغائب هم،لفصل بالضميرجاء با ف}ُأولَِئك الَِّذين صدقُوا وُأولَِئك هم الْمتَّقُون{: قالأحسن وصفهم فثم 

فهم أحق من يوصف صف الكامل من هذه األمور، يشعر بأن هؤالء حققوا الو وهذا بين طرفي الكالم،
فين بهذه وأولئك هم أصحاب الوصف الكامل من الموص: فكأنه يقولالصدق، وأحق من يوصف بالتقوى، ب

صر هذه األوصاف  كأنه ح؛يشبه الحصر فهو  الضمير بين طرفي الكالم يدل على تقويته، ومجيءالصفة،
  .جه الكامل منها الوبمعنى أنهم حققوا، بهؤالء الموصوفين

"}تَّقُونالْم مه ُأولَِئكالطاعات وفعلوا المحارم اتقوا نهمأل ،}و.  

} لَه ِفيع ناُألنثَى ِباُألنثَى فَمِد وبِبالْع دبالْعو رِبالْح رِفي الْقَتْلَى الْح اصالِْقص كُملَيع نُواْ كُِتبآم ا الَِّذينها َأيي
ِخيِه شَيء فَاتِّباع ِبالْمعروِف وَأداء ِإلَيِه ِبِإحساٍن ذَِلك تَخِْفيفٌ من ربكُم ورحمةٌ فَمِن اعتَدى بعد ذَِلك فَلَه ِمن َأ

َأِليم ذَابع* تَتَّقُون لَّكُماِب لَعاَأللْب اْ ُأوِلياةٌ يياِص حِفي الِْقص لَكُمسورة البقرة) ١٧٩-١٧٨([ } و[  

 وأنثاكم بعبدكم، وعبدكم بحركم، حركم- المؤمنون أيها- القصاص في العدل }كُِتب علَيكُم{: تعالى يقول

  ". والنضيرقريظة ذلك وسبب فيهم، اهللا حكم وغيروا قبلكم من اعتدى كما وتعتدوا، تتجاوزوا وال بأنثاكم،
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}اصالِْقص كُملَيع ومعلوم أن القصاص قد يستغنى عنه ،القصاص فرض، أي فرض عليكم: كتب بمعنى }كُِتب 
عز -الذي ذكره اهللا  وهذا هو معنى السلطان،  بالدية وقد يستغنى عنه أيضاً مطلقاً من غير عوض،بالعفو
 }نَّه كَان منْصورافَقَد جعلْنَا ِلوِليِه سلْطَانًا فَالَ يسِرف فِّي الْقَتِْل ِإ{ في موضع آخر في سورة اإلسراء -وجل

 على اًتسلط هللا جعل لولي الدمأن ا: في اآليةلسلطان المذكور ا به فسر من أحسن ما  فلعل]سورة اإلسراء) ٣٣([

هذا من أحسن ما تفسر ، والخيار خياره، فأو الدية، أو العفو ،القصاص: ثالثة أمور وذلك ب وقدراًالقاتل شرعاً
  . أعلم واهللا تعالى،به آية اإلسراء

بني ذلك قريظة و من قبلكم وغيروا حكم اهللا فيهم، وسبب وال تتجاوزا وتعتدوا كما اعتدى: لفالمقصود أنه قا
هم ال ءكانوا يرون أن دمافير كانوا يرون أنهم أشرف من قريظة،  أن بني النضوالمرادير إلى آخره، النض
ير فإنه ال ، وإذا كان القاتل من بني النضتل بهيق  فإنه-يظقتله قر-ير تل أحد من بني النض، فإذا قُتتكافأ

كُِتب علَيكُم { :-تبارك وتعالى-قوله  في تفسير ر قريظة وبني النضير إيراد خبمناسبةيقتل، لكن ما 
اصولذلك صدر اآلية بخطاب  ،ال تغيروا أحكام اهللا كأولئك الذين غيروهالعله تلميح ألهل اإليمان أن  ؟}الِْقص

ابن جرير الطبري  الذي اختاره جمع من المفسرين منهم ، وهذا)الحر( يتصل بقوله )تبكُ(فيكون ا منوآالذين 
ولهذا جاءت  يعني كتب عليكم أن تعدلوا في القصاص فال يقتل غير القاتل، }الْحر ِبالْحر{، -رحمه اهللا-

جدوا من و قتلوا كل من ،ل الرج بأن أهل الجاهلية كان إذا قتل الرجل:بعض الروايات عن بعض السلف
  :عشيرته وقبيلته كما قال الشاعر

ــرة  ــب غ ــن كلي ــل م ــل قتي   ك
  

  حتــى يــوافي القتــل أهــل مــرة  
  

عز -ل  يقو،حذر من هذا الصنيعوافي القتل أهل مرة، والقرآن يحتى كل قتيل من هؤالء غرة بمنزلة العبد ف
 فيدخل فيه قتل غير القاتل، ويدخل فيه التمثيل ]رة اإلسراءسو) ٣٣([ }فَالَ يسِرف فِّي الْقَتِْلا{ : في اإلسراء-وجل

  .لم يشتركوا في قتلهن به، ويدخل فيه قتل الجماعة بالواحد إ

 أن نقتل به عشرة من  ال يكافئه إال: أو يقولون،هذا ال يكافئه إال رئيس القبيلة، أو فارس القبيلة: أحيانا يقولون
تل  إذا قُ، إن هذه اآلية نزلت تتحدث عن مثل هؤالء:عض أهل العلم يقولب  فهذا من اإلسراف في القتل،القبيلة

 لم يرضوا إال بقتل حر مكانه، وإذا كانت امرأة قد قتلت امرأة فإنهم ال يكتفون بقتل -عبد مثالً-منهم الرجل 
  .القبيلة  من هذه البد أن نقتل رجالً:هذه المرأة بل يقولون

 ،أصلح بينهم -صلى اهللا عليه وسلم- فالنبي ، نزلت في قوم وقع بينهم قتالإن هذه اآلية أصالً :وبعضهم يقول
 ،والعبيد بالعبيد ، هؤالءيقين هؤالء يعدلنالنساء من الفر ى جعل القتل،بين الفريقين وجعل هذه الدماء الموجودة

 من افيمكن أن يعطو وما زاد ، دماء هؤالء بهؤالءفاءفِك ،ح بينهم على هذا األساس وأصل،ألحرارواألحرار با
 ألن نزولها وتقرير الحكم فيها لم ؛على هذا تكون اآلية ال مفهوم لهاو المال الديات ما يعوض هذا التفاوت،

، أو الثمانية التي ال يعمل فيها  وإنما هو نازل في توصيف حالة واقعة فهي أحد المواضع السبعة،اًيكن ابتدائي
  : الشنقيطي في قوله، والتي جمعها الناظمبمفهوم المخالفة

................................  

   انجلـب  نطـق أو جهل الحكم أو ال    

ـ     ــه خافـ ــساكت عن   اودع إذا ال

  لسؤل أو جري على الذي غلـب      ل 
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  أو امتنــان أو وفــاق الواقــع  
  

  والجهــل والتأكيــد عنــد الــسامع

  

تَِّخِذ الْمْؤِمنُون الْكَاِفِرين َأوِلياء الَّ ي{: -تبارك وتعالى- كقوله ، وهي نزلت على وفاق واقع معينوهذه اآلية
ْؤِمِنينِن الْموذ الكافرين أولياء بشرط أن يكوناتخامفهوم المخالفة أنه يجوز ، ف]سورة آل عمران) ٢٨([ }ِمن د 

أولياء اآلية نزلت بسبب قوم من المؤمنين اتخذوا بعض الكافرين ليس هذا المراد؛ ألن  ولكن ،نومؤمنهم مع
  .ن ذلك قد نزل في توصيف واقع معيند بعض المؤمنين، فنزلت اآلية تتحدث عن هذا األمر، فيكوض

إذا فهل  ]سورة النــور) ٣٣([ }ولَا تُكِْرهوا فَتَياِتكُم علَى الِْبغَاء ِإن َأردن تَحصنًا{: -عز وجل-كما قال اهللا و
بمفهوم المخالفة؟ ال،  استدالالً تركها، يجوز ي الفجورترغب فووالعفاف حصن تال ال تريد ألمةاهذه كانت 
 فكان يرغمهما ، وهو أن عبد اهللا بن أبي بن سلول كان له جارتان فأسلمتا،اآلية نزلت في واقعة معينة ألن

ولَا تُكِْرهوا { :يضربهما على ذلك، فأنزل اهللاو ،اء هؤالء الجواريروها من يتكسبأجرة مقابل على البغاء 
نًافَتَيصتَح ندَأر لَى الِْبغَاء ِإنع اِتكُم{.  

ليس هذا ف ، بالقصاصأنه ال يطالبأن معناه العكس  وأإذا قتل الحر العبد ال يعني أنه  }الْحر ِبالْحر{ :فقوله
المفاهيم التي كانت   وترد على بعض،اًعيناً م أو تعالج واقع،فيإنما نزلت على توصهو المراد، فاآلية 

 }الْحر ِبالْحر والْعبد ِبالْعبِد{ :ن قولهوبالتالي فإ،  لتقرير حكم ابتداءوليس نزولها ،منغرسة في بعض األفهام

كان اإلمام أحمد ذهب  إذا قتل المرأة ال يقتل بها، وإنالرجل أو أن المرأة إذا قتلت الرجل، المقصود منه ليس 
ودية  ،دية الرجل مائة ألففإذا كانت  الرجل، دية لهل متكفإنه القصاص وحكم بأن الرجل إذا قتل المرأة إلى 

هذه المسألة محل خالف و نصف الدية الباقي ويقتل، ا خمسين ألف، فيدفع إليه أولياء المقتولاالمرأة خمسين ألف
  . بالصواباهللا أعلمو

  .وصلى اهللا وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  )٧٥(المصباح المنير في تفسير ابن كثير

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

 

، وعلى آله -صلى اهللا عليه وسلم–  وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين
  .وصحبه أجمعين

 بأنثاكم، وأنثاكم بعبدكم، وعبدكم ركم،بح حركم ،المؤمنون أيها القصاص في العدل عليكم تبكُ: تعالى يقول"

  ".فيهم اهللا حكم وغيروا ،قبلكم من اعتدى كما وتعتدوا، تتجاوزوا وال

  :أما بعد -صلى اهللا عليه وسلم– والصالة والسالم على رسول اهللا ،بسم اهللا الرحمن الرحيم، الحمد هللا

  ]سورة البقرة) ١٧٨([ } علَيكُم الِْقصاص ِفي الْقَتْلَىالَِّذين آمنُواْ كُِتبيا َأيهاْ { -تبارك وتعالى-فقوله 

كتب : يقول ،تشير إليه -رحمه اهللا-بن كثير ا وعبارة الحافظ ، في القصاصواعدل فرض عليكم أن ت:أي
تب عليكم العدل في الحر بالحر، والمعنى كُ: تب عليكم القصاص مرتبطاً بقولهجعل كُو ،عليكم العدل

 أو بقتل الحر بدالً من  فتخرجوا عن العدل، بقتل غير  القاتل،-عز وجل–جاوزوا حد اهللا القصاص بأال تت
  .ل، وما إلى ذلك مما كانوا يفعلونهوتالرقيق المق

تل إذا حصل التفاوت بين القاأنه فيها مفهوم المخالفة  }الْعبِد واُألنثَى ِباُألنثَىوالْعبد ِبِ الْحر ِبالْحر{: وقوله هنا
تقرير أن مفهوم على عدة أجوبة العلماء ذكر وقد  ، في الواقعةفإنه ال ينفذ حكم القصاصالمرتبة ي والمقتول ف
  :ذلكال عبرة له في هذا الموطن فمن المخالفة 

وذلك أن  ها الحافظ ابن كثيرذكرأن هذه اآلية يمكن أن تكون قد نزلت في معالجة حال معينة واقعة،  -
ير إذا قتله الرجل من النضفهم من اليهود، كلو ،رون أنهم أشرف من قريظةير كانوا يلنضبني ا

 ال :يقولونو ،ير ألحد من قريظة فإنه ال يقتل به به، وإن كان القتل من النضتل القرظيالقرظي قُ

  . ألنه ال يكافئه، فجاءت اآلية تعالج هذه القضية؛يقتل به

فكان الناس ال يعدلون في  - اهللا عليه وسلمصلى-أو أن ذلك فيما كان عليه الحال قبل النبي  -
 فإن أولياء الدم أو عشيرة المقتول يقتلون من وجدوا من عشيرة  فإذا قتل الرجل رجالً،القصاص

 من اًالمقتول فعمدوا إلى غيره، فقتلوا بالواحد جمع ، وربما رأوا أن القاتل ال يكافئوقرابتهالقاتل 
 مع أنهم ال ، أو الوجهاء من القبيلة، أو سيد القبيلة،ارس القبيلةتلوا فالناس ال عالقة لهم بقتله، وربما ق

 وإذا ، مكانهاً بل قتلوا حر لم يقبلوا بالقصاص منهقاتل عبداً وإذا كان ال،عالقة لهم بقتل هذا اإلنسان
ة تعالج ا، فجاءت اآليبدال منه من عشيرتها يقبلوا بالقصاص منها بل قتلوا رجالًٍكان القاتل امرأة لمٍ 

 .هذا الواقع

   فأصلح بينهم النبي ، من الطرفين رجال ونساء وأرقاء فوقع قتلى، ذلك كان في مقتلة وقعت أو أن -

 والرجال ،ل النساء في مقابل النساءعفج ، من الطرفينفنظر في القتلى ،-صلى اهللا عليه وسلم-
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اآلية وفاقا   فجاءتهم بهذا االعتبار وأصلح بين، والعبيد في مقابل العبيد،األحرار في مقابل األحرار
 .لواقع معين

 ،عالج واقع بعينه في نازلةا تؤكد أنها هإال أن جميع وإن ثبت في بعضها ضعففهذه الروايات الواردة 
  .لفةامفهوم المخب فيها ةبرع المواضع التي ال منونزول اآلية في عالج واقعة معينة يعد 

 ما دل عليه اللفظ في :المنطوقفكالم منطوق ومفهوم، بلمسكوت عنه  المعنى ا:م المخالفةهومفوالمقصود ب
  .فهوم المخالفة ال تكرم غير التقيمو ،فالمنطوق إكرام التقيم التقي، ِرأكْ: مثالهمحل النطق 

لفة حجة على قول الجماهير من أهل ا فمفهوم المخ، يجاري المنطوق، لكنه مسكوت عنه:ومفهوم الموافقة
ة أو النص نزل لمعالجة واقع أن تكون اآليضع هذا المو ومنها ،بعض المواضع ال يكون حجة لكنه في ،العلم
  .معين

 اًأحدة وإذا قتلت المرأ، فإنه يقتل بها ةأمرا الرجل  أنه إذا قتل:معناه }الْحر ِبالْحر والْعبد ِبالْعبِد{: هلفقو وعليه
ومن أهل العلم هم، ؤأخبر أن المسلمين تتكافأ دما - عليه وسلمصلى اهللا-نها تقتل به، والنبي إفمن الرجال 

 وكثير من أهل العلم على ، ويطالب بالتفاوت في الدية بين الرجل والمرأة،في القصاص ؤلتكافايشترط من 
  . عندهم وال نسخ فيهاه، فعلى هذا تكون اآلية على ظاهرهاخالف

) ٤٥([ }وكَتَبنَا علَيِهم ِفيها َأن النَّفْس ِبالنَّفِْس{ :-ك وتعالىتبار-قول اهللا إنها منسوخة، نسخها : قالبعضهم و

 ، لم ينسخها شيء، في األحكامورة المائدة هي آخر ما نزل وس،من سورة المائدةوهذه اآلية  ،]سورة المائدة
 معروف أن و،فهي تخبر عما شرع لبني إسرائيل ، في بني إسرائيلنزلتنما آلية التي ذكروا إولكن هذه ا

 }...الْحر ِبالْحر{ : إن هذه اآلية ثابتة: قيلالفه، فإذا لنا إن وجد في شرعنا ما يخشرع من قبلنا ال يكون شرعاً

 لما كتب على بني ذ يكون ذلك مخالفاًئلم تنسخ فعندفلو  ،في آية المائدةفتكون مخالفة لما شرع لبني إسرائيل 
الْحر ِبالْحر والْعبد ِبالْعبِد واُألنثَى { :ولقوله }ِفيها وكَتَبنَا علَيِهم{: انه توضيح لقوله سبحهذاو ،إسرائيل
  .واهللا تعالى أعلم }ِباُألنثَى

 قتل إذا فكان وقهروهم، الجاهلية في قريظة غزت قد النضير بنو كانت والنضير، قريظة ذلك وسبب "

 فادوه وإن به، قتل النضري القرظي قتل وإذا التمر، من وسق مائةب ييفاد بل به، يقتل ال القرظي النضري

 المفسدين سبيل يتبع وال القصاص، في بالعدل اهللا فأمر ،قريظة دية ضعف التمر من وسق بمائتي فدوه

  ."وبغيا كفراً فيهم، اهللا ألحكام المخالفين المحرفين

راد ابن  وإي، تخفيفاً ورحمةً بها ذلك لهذه األمةلوإنما حمعلوم أن بني إسرائيل كان ال يحل لهم أخذ الدية، 
إنها نزلت تصف :  لهذه القضية في بني إسرائيل وما كان يحصل بينهم كأنه يريد أن يقول- اهللارحمه–كثير 
حصل ال يحصل لم يوالتكافؤ إذا أن التفاوت وال يفهم  ال يكون لآلية مفهوم مخالفة، ف، منكرةً معينةًحاالً

صلى اهللا -عدا يهودي في عهد رسول اهللا ":  قال-رضي اهللا عنه– أنس بن مالكه ما ذكره القصاص، ودليل
صلى اهللا -ها رسول اهللا  فأتى بها أهلُ، رأسهاخَ ورض، كانت عليها على جارية فأخذ أوضاحاً-عليه وسلم
 ؟من قتلك(( :-صلى اهللا عليه وسلم- فقال لها رسول اهللا ،صمتت وقد ُأ، وهي في آخر رمق-عليه وسلم

 : فقال، فقال لرجل آخر غير الذي قتلها فأشارت أن ال: قال، لغير الذي قتلها فأشارت برأسها أن ال،))؟فالن
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 )١(ضخ رأسه بين حجرين فر-صلى اهللا عليه وسلم- فأمر به رسول اهللا ، فأشارت أن نعم، لقاتلها))؟ففالن((

سورة ) ٤٥([ }َأن النَّفْس ِبالنَّفِْس{ نسختها منسوخة، منها }بِد واُألنثَى ِباُألنثَىالْحر ِبالْحر والْعبد ِبالْع{ :وقوله"

رضي اهللا تعالى -ي عل عن البخاري في ثبت مال وذهب الجمهور إلى أن المسلم ال يقتل بالكافر، ]المائدة
  ")٢(.))بكافر مسلم يقتل الو((: -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول قال: قال -عنه

تكثر في   ودعوى النسخ،األصل في اآلية اإلحكام وليس النسخفأن النسخ ال يثبت باالحتمال، : الثابتةالقاعدة 
 يلوح للمفسر أو عارضتمجرد الحكم بالنسخ بوال بد له من دليل،  و-رحمهم اهللا-كالم المفسرين والفقهاء 

 فإن تعذر ذلك لجأ ، واألصل إعمال الدليلين ما أمكن ألن النسخ فيه إهدار ألحد الدليلين،؛أمر غير سائغ الفقيه
 وإال فإنه ال يلجأ ،القول بهلم يثبت بدليل يقوي ن ، فالنسخ على كل حال إ في األخير النسخويبقىإلى الترجيح 

كتب عليكم العدل في : يقولفي أول كالمه  -رحمه اهللا- مشى عليها ابن كثير يالطريقة الت وهذه إليه،
فال  ان يفعله بعض العرب في الجاهلية، أو كما ك،ال تفعلوا كما فعلت قريظةو ،...الحر بالحر  القتلىقصاص

  .نسخ

  ......  وهو غريب،هذا القدر من اآلية منسوخ: لكنه قال بعد ذلك

  :جاء في األصل قوله

سورة ) ١٧٨([ }...م الِْقصاصيا َأيها الَِّذين آمنُواْ كُِتب علَيكُ{: رواية عن سعيد بن جبير في قوله تعلى"

 ، وذلك أن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل اإلسالم بقليل، الحر بالحر إذا كان عمداً: يعني]البقرة
 فكان أحد ، فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا،فكان بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء

 فحلفوا أال يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم، وبالمرأة ،واألموالالحيين يتطاول على اآلخر في العدة 
 نسختها النفس منسوخة منها }الْحر ِبالْحر والْعبد ِبالْعبِد واُألنثَى ِباُألنثَى{ :منا الرجل منهم فنزل فيهم

   ".بالنفس

غير فهو يرى أن اآلية ابن كثير خالف هذا وظاهر كالم ، -رحمه اهللا– البن كثيرأنه السابق تفهم كالم المن 
ثم  }.. .الْحر ِبالْحر{ : بما بعده من قولهةمرتبط }كُِتب علَيكُم الِْقصاص{: بل يرى أن قوله سبحانهمنسوخة 

عن ابن كثير ال النسخ فالقول ب ، أنها نازلة تعالج واقعة معينة فال مفهوم لها، مما يدل علىذكر القصة بعده
النسخ  القدر من اآلية منسوخ، واإن هذ:  آخرها أنه قال وفي،واية نقلها عن سعيد بن جبيررصح، إنما هذه ي

وبيان المجمل، كل ذلك ، وتخصيص العام ،فتقييد المطلق يطلق عند السلف على كل ما يعرض للنص العام
 :الق ]سورة آل عمران) ٩٧[( }اِس ِحج الْبيِتوِللِّه علَى النَّ{  :يقولون له نسخ كما قال ابن عباس في قوله تعالى

النسخ ألن  وال يحتمل النسخ؛ هذا من باب تخصيص العام قطعاًف }مِن استَطَاع ِإلَيِه سِبيالً{ تها التي بعدهاخنس
الواردة في   ألن الروايات؛ هذا إذا صحت الرواية عن سعيد بن جبيره،ردولم يبمعنى الرفع االصطالحي 

                                     
، ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات )٥/٢٠٢٩) (٤٩٨٩( باب اإلشارة في الطالق واألمور –رواه البخاري في كتاب الطالق  - 1
 ).٣/١٢٩٩) (١٦٧٢( باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقالت وقتل الرجل بالمرأة –

، وصححه األلباني في صحيح وضعيف الجامع الـصغير بـرقم   )٨٨٧/ ٢) (٢٦٥٩(، ورواه ابن ماجه برقم )٤/٢٥) (١٤١٣(رواه الترمذي برقم    - 2
)١٣٧١٠.( 
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ن هذا رأي لسعيد بن جبير إ:  غاية ما يقالنفإمن ناحية أخرى و ، هذا من ناحية،فيها ضعف النزول سبب
  . واهللا أعلم،وخالفه غيره

 الو((: -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول قال: قال -رضي اهللا تعالى عنه-ي عل عن البخاري في ثبت مال"
 لعموم به يقتل أنه إلى فذهب حنيفة أبو وأما ،الف هذاوال يصح حديث وال تأويل يخ )٣())بكافر مسلم يقتل

  ".المائدة آية

لهذا والمسلم نفس فيقتل به  الكافر نفسأن :  وتوجيهه لآلية ]سورة المائدة) ٤٥([ }النَّفْس ِبالنَّفِْس{:  قولهوهي
ال يقتل مسلم ((: لقا -صلى اهللا عليه وسلم- وعندنا أن النبي ،في بني إسرائيل إال أن اآلية نزلت ،الجامع
  .همؤمفهوم المخالفة أن غير المسلمين ال تتكافأ دماو )٥())همؤ دماالمسلمون تتكافأ((:  وقال،)٤())بكافر

 في -رضي اهللا عنه- الخطاب بن عمر قال ،بالواحد يقتلون الجماعة أن والجمهور األربعة األئمة ومذهب"

  "....فقتلهم سبعة قتله غالم

الْحر {العدل في القصاص والمعنى كما تقدم  }كُِتب علَيكُم الِْقصاص ِفي الْقَتْلَى{:  اهللا قالد هذا القضية ألنرأو
رفإنهم يقتلون بهاوعة قتلوا واحد مجمإذامن مقتضى العدل أنه  و}....ِبالْح ،.  

 صنعاء أهل هعلي تماأل لو: وقال ،فقتلهم سبعة قتله غالم في -رضي اهللا عنه- الخطاب بن عمر قال" 

 أن: رواية أحمد اإلمام عن وحكي، كاإلجماع وذلك الصحابة، من مخالف زمانه في له يعرف وال لقتلتهم،

    الزبير وابن ،معاذ عن المنذر ابن وحكاه. واحدة نفس إال بالنفس يقتل وال بالواحد، يقتلون ال الجماعة

  ."ثابت أبي بن وحبيب ،سيرين بنوا ،والزهري ،مروان بن الملك وعبد ،-مرضي اهللا تعالى عنه-

  . عليهممن أهل الفقه ومحسوب معدود ،ألموي المعروف باعتبار أنه فقيهاذكر عبد الملك بن مروان الخليفة 

 في ةالدي يقبل أن: فالعفو }فَمن عِفي لَه ِمن َأِخيِه شَيء فَاتِّباع ِبالْمعروِف وَأداء ِإلَيِه ِبِإحساٍن{: وقوله"

 وقتادة، والحسن، وعطاء، جبير، بن وسعيد ومجاهد، الشعثاء، وأبي العالية، أبي عن روي وكذا العمد،

  .حيان بن ومقاتل

 له ترك فمنيعني  }فَمن عِفي لَه ِمن َأِخيِه شَيء{: -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن عن الضحاك وقال

  ".العفو وذلك الدم، قاستحقا بعد الدية أخذ: يعني شيء أخيه من

إذ الحكم  ، أن يقتص منه ألنه ال يحق له أصالً؛ فال مجال للعفو عن القصاصالقتل إذا كان بغير عمد
 }فَاتِّباع ِبالْمعروِف{: عوض وهي الدية فعند ذلك يقالمقابل  ، فمن عفا في العمديكونإنما بالقصاص 

فَاتِّباع {  يعني إلى الدية من القصاص}فَمن عِفي لَه ِمن َأِخيِه شَيء{: قولهالمراد أنه والقرينة التي تبين 
 تباع بااللتوجيهل ال مجال في هذه الحالةالتنازل عن الدية فب  العفو إما أن يكون}ِبالْمعروِف وَأداء ِإلَيِه ِبِإحساٍن

  .، واهللا أعلمالذي دلت عليه اآلية  فهذا هو، وإما أن يكون إلى الدية إلى عوض،داء بإحساناألبالمعروف و

                                     
 .سبق تخريجه - 3

 .سبق تخريجه - 4

 ).١١٦٥٨(، وحسنه األلباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم )٢/٨٩٥) (٢٦٨٣(، وابن ماجه برقم )٢/٨٩) (٢٧٥١( داود برقم ورواه أب - 5
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 من: يعني }وَأداء ِإلَيِه ِبِإحساٍن{ الدية قبل إذا بالمعروف اتباع الطالب فعلى: يقول }فَاتِّباع ِبالْمعروِف{" 

  ".المدافعة :يعني معك، وال ضرر غير من القاتل

  :نحالتامرفوعة في إعرابها ورد  }فَاتِّباع{ :قوله

  .، يعني ولي الدم بالمعروفإتباعفليكن منه : والتقديربفعل محذوف مرفوعة كون  أن ت:أولها

ت المطالبة بالمعروف من غير تعنع القاتل واتبالولي الدم  بأن اآلية وتوجيه خبر لمبتدأ محذوف، أنها :ثانيها
عنه، وال ينبغي له أن ية تسقط الدخالل أزمنة محدودة ومة، أقساط معل على ع الديةيدفبأن  ،وال إضرار

  .وغس أمر ال يفهذا ق به الضرر بسبب مطالبته بهذه الديةحلييتصرف بما 

من ن االسابقن هذا فيه االحتماالو }وَأداء ِإلَيِه ِبِإحساٍن{: -سبحانه-قوله الدية  تسليم عليه وجه الذي تعينالو
 فهذا اإلنسان الذي تعينت في حقه الدية ينبغي ،مر أداء أو فاأل، فليكن منه أداء إليه بإحسان:الناحية اإلعرابية

  . بدون مبرر وال دافعذي عليه، وال يماطل أولياء الدم ويؤخر التسليمعليه أن يؤدي هذا الحق ال

 اهللا من تخفيفاً العمد في الدية أخذ لكم شرع إنما: تعالى يقول }ذَِلك تَخِْفيفٌ من ربكُم ورحمةٌ{: وقوله"

 عن منصور بن سعيد روى كما العفو، أو القتل من ،قبلكم األمم على محتوماً كان مما بكم، ورحمة عليكم

 فيهم يكن ولم القتلى، في القصاص إسرائيل بني على كتب: قال -رضي اهللا تعالى عنهما– عباس ابن

كُم الِْقصاص ِفي الْقَتْلَى الْحر ِبالْحر والْعبد ِبالْعبِد يا َأيها الَِّذين آمنُواْ كُِتب علَي{ :األمة لهذه اهللا فقال العفو،
  . صحيحه في حبان ابن وأخرجه ذلك العمد، في الدية يقبل أن فالعفو }فَمن عِفي لَه ِمن َأِخيِهواُألنثَى ِباُألنثَى 

 أهل فكان قبلهم، ألحد تحل ولم الدية، وأطعمهم مةاأل هذه اهللا رحم }ِلك تَخِْفيفٌ من ربكُمذَ{: قتادة وقال

 لهذه وجعل به، أمروا عفو هو إنما اإلنجيل أهل وكان ،أرش بينهم ليس وعفو القصاص هو إنما التوراة

  .واألرش والعفو القصاص األمة

  .هذا نحو أنس، بن والربيع حيان، بن ومقاتل جبير، بن سعيد عن روي وهكذا

 من عذاب فله قبولها، أو الدية أخذ بعد قتل فمن: تعالى يقول }ى بعد ذَِلك فَلَه عذَاب َأِليمفَمِن اعتَد{: وقوله

 وعكرمة، وعطاء، ومجاهد، ،-رضي اهللا تعالى عنهما– عباس ابن عن روي وهكذا .شديد موجع أليم اهللا

  ".الدية أخذ بعد يقتل الذي هو أنه: حيان بن ومقاتل والسدي، أنس، بن والربيع وقتادة، والحسن،

متوعد بالعذاب   فإنههبعد أخذ الدية منتل اعلى القلقتل من اعتدى با، أن اآليةمن ظاهر الوهذا هو المشهور و
يطالب ، والدنيا بأن يقتص منه، وعذاب ما ينتظره من النكال فيها يشمل عذاب اآلخرة واألليم، والعذاب األليم

  .وهذا فيه نظر ،ول إلى أولياء القاتل األع الديةارجبإ

، وال يقبل في قبل منه دية بعد ما قبل الدية، ال ت اعتدىإلى أنه ال يقبل من هذا الذيطائفة من السلف ذهب و
، فهو محمول على قتله، وأن ال }فَمِن اعتَدى بعد ذَِلك فَلَه عذَاب َأِليم{: قال -عز وجل– ألن اهللا حقه العفو؛

  .بل بالعفو ولو طالب بالديةدم ويقال يقر ولي ال

 كتاب وال في السنة  ولم يرد دليل في ال،لم يحددإال أنه  توعده بالعذاب األليم -وجل عز-اهللا والحقيقة أن 

اء ي كغيره من القتلة، والقول بأن الدية ترجع إلى أولالذي ورد أنه يعاملا وإنم ، الديةهتقبل منأنه ال يدل على 
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يكون كغيره من القتلة، يخير أولياء الدم بين  بحاجة إلى نظر، واألقرب أنه ،بهذا الثاني ويكون هذا قاتل
   . وبين العفو، وبين الدية،القتل

، ولكنه ال  وقد يدخر له في اآلخرة،قد يعجل له في الدنياف به -عز وجل–األليم الذي توعده اهللا  العذاب أماو
 بعض  نقل عنوما ،قوم بذلكيال يوجد دليل فعفو قبل في حقه دية، وال يأنه ال تقبل منه كما أسلفنا  يفهم منه
  .فإنه قد نقل ما يخالفه عن غيرهم -رضي اهللا تعالى عنهم–السلف 

 قتل وهو- لكم القصاص شرع وفي: تعالى يقول ]سورة البقرة) ١٧٩([ }ولَكُم ِفي الِْقصاِص حياةٌ{: وقوله"

  ..".يقتل أنه القاتل علم إذا ألنه وصونها؛ المهج بقاء :وهي لكم، عظيمة حكمة -القاتل

  .بمعنى المماثلةيأتي القصاص  }ولَكُم ِفي الِْقصاِص حياةٌ{: قوله

 اتبعي :يعني ]سورة القصص) ١١([ }وقَالَتْ ِلُأخِْتِه قُصيِه{: -سبحانه-كما في قوله تباع األثر ا: ويأتي بمعنى
، حذو القذة بالقذة، هذا معنى  بغيره متبع األثر يفعل به كما فعلألن ؛وهذا ال يعارض المعنى األولأثره، 

، ولكن يقتل بمثل نار فالالحراق باإل أو ب،فاحشةال، أو بكالقتل بالمسكر إال إن كان بطريقة محرمة تباع األثر،ا
أن  "-رضي اهللا عنه–حديث أنس بن مالك :  بأدلة ويستدلون على هذا،اعة من أهل العلمما قتل على قول جم

يهوديا رفأومت :  قيل من فعل هذا بك أفالن أفالن؟ حتى سمى اليهودي، رأس جارية بين حجرينخض
حديث ، و)٦(" رأسه بين حجرينخض فر-صلى اهللا عليه وسلم–فاعترف، فأمر به النبي  ي اليهود فأخذ،برأسها

    .)٧(أعينهم -لمصلى اهللا عليه وس-سمل النبي ذين قتلوا الراعي من العرنيين، ف الالنفر

، وإن قتله بطعن يطعن  قتله بالسيف فإنه يقتل بالسيفا إنه يقتل بالسالح فقط،  فإذ:العلم من يقولمن أهل و
إذا قتلتم فأحسنوا ((: قال -صلى اهللا عليه وسلم- ألن النبي ؛بالسيف مطلقاًيقتل : ، وبعضهم يقولدون غيره

  .ديث األحكامتفصيل مثل هذا الكالم في أحا و)٨())القتلة

 علم إذا ألنه وصونها؛ المهج بقاء وهي لكم، عظيمة حكمة -القاتل قتل وهو- لكم القصاص شرع وفي" 

  ..".المتقدمة الكتب وفي ،لنفوسل حياة ذلك في فكان صنيعه، عن انكف يقتل أنه القاتل

، }كُم ِفي الِْقصاِص حياةٌولَ{ :ة في قوله ظاهرفي هذا الكالم إشارة إلى الحكمة العظيمة من القصاص، وهي
  :من وجهين يفهم منه التعظيم، وهذا التنكير رةكَّنَجاء بها مف

 يتذكر أنه ،بلغ به الغضب غايتهي و،الدم في عروقهيغلي   عندماالقاصد للقتل أن القاتل أو :الوجه األول
فيكون بذلك حياة  القتل، على المقتول فيردعه ويخذله ذلك عن اإلقدامقتل بيس وأنه ،سيفسيعرض على ال

: -تعالى–القتل أنفى للقتل، وال مقارنة بين قول اهللا : ، ولهذا قالوا القتللنفسه أوالً، ثم حياة لآلخرين فيقّل

                                     
، ومسلم فـي   )٢/٨٥٠) (٢٢٨٢( باب ما يذكر في ا ألشخاص والمالزمة والخصومة بين  المسلم واليهودي            –رواه البخاري في كتاب الخصومات       - 6

) ١٦٧٢( وقتل الرجل بـالمرأة    تالمثقال باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات و          –كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات      

)١٢٩٩/٣.( 

، وعلق عليه األرنؤوط بأن إسناده صحيح على شـرط  )٣/١٦٣) (١٢٦٩٠( باب مسند أنس بن مالك –رواه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة       - 7
 .الشيخين

 ).٣/١٥٤٨() ١٩٥٥(باب األمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة –رواه مسلم في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان  - 8
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 أو ،القتل أنفى للقتل، وقد ذكر بعض أهل العلم سبعة أوجه: وبين قول العرب }ولَكُم ِفي الِْقصاِص حياةٌ{
  .!التعبيرين، فأين الثرى من الثريا البالغية بين ، من الفروقثمانية أوجه

 من ون من وجدوايقتلكتفون بواحد بل ، ال يتل لهم أحدأن العرب في جاهليتهم كانوا إذا قُ: الوجه الثاني
 وال لن القاتل ال يعاد أم يرونألنه؛ رئيس العشيرة أو القبيلةقد يصل بهم الحد إلى قتل ة القاتل، وعشير

 في مقابل  به أن يقتل القاتل-عز وجل-فلما شرع القصاص على ما أمر اهللا  ، في شيءالمقتوليساوي 
من و النفوس األخرى مصونة محفوظة ال يصل إليها عدوان وال قتل، فصار عندنا حياة القاتل،  بقيتالمقتول،

ن ربما كانوا يقتلون  اآلخرين الذي-أيضا– الطرف اآلخر الذي كان سيوجه إليه القتل، وحياة حياة و،أراد القتل
  . واهللا أعلم، هذا هو المقصود من الحياة في القصاصمن القاتل انتقاماً

  .وأوجز وأبلغ، أفصح، القرآن في العبارة هذه فجاءت ،للقتل أنفى القتلوفي الكتب المتقدمة "

  ".حياة القصاص اهللا جعل: العالية أبو قال }ولَكُم ِفي الِْقصاِص حياةٌ{

، وقد يكون  وقد يكون بمثلة،بغير حق، وقد يكون  قد يكون بحق:لقتلفا ،بين القتل وبين القصاصفرق هناك 
ا فَالَ يسِرف فِّي فَقَد جعلْنَا ِلوِليِه سلْطَانً{:  قال سبحانه،ولذا جاء األمر في آية اإلسراء لمثل هذا ،بعدوان
باليا ورزايا، إذ قد يتسبب القتل أحياناً في   يحصل به الحياة،كل قتلعليه فليس و، ]سورة اإلسراء) ٣٣([ }الْقَتِْل

، ؟من قوله حياة -أنفى للقتل–أين هذا تأمل تلك أن و،  والواقع شاهدفالقتل ليس على إطالقه أنه أنفى للقتل
 العقول ابحيا أص: أي }ياْ ُأوِلي اَأللْباِب {: ولهذا خاطب به ذوي العقول فقالفالفرق شاسع والبون كبير، 

  .ألنهم هم الذين يعقلون هذه المعاني ؛حةالراج

  .يقتل أن مخافة فتمنعه يقتل، أن يريد رجل من فكم حياة، القصاص اهللا جعل: العالية أبو قال"

  حيان، بن ومقاتل أنس، بن والربيع وقتادة، والحسن، مالك، وأبي جبير، بن وسعيد مجاهد، عن روي وكذا

 تنزجرون لعلكم والنهى، واألفهام العقول أولي يا: يقول ]سورة البقرة) ١٧٩([ } لَعلَّكُم تَتَّقُونياْ ُأوِلي اَأللْباِب{

  ".المنكرات وترك الطاعات لفعل جامع اسم: والتقوى ومآثمه، اهللا محارم تتركونو

  :فائدة

 إذا كان السياق ماوهذا في حالة ، ثاٍنسياق آخر في موضع ه يفسرقد اآلية قد تفسر السياق، والسياق 

فَاتِّباع ِبالْمعروِف {: -تبارك وتعالى-قوله أحدهما باآلخر إذ قد يكون أوضح منه، وهذا مثل فيفسر   ،متشابهاً
 }ومن قَتَلَه ِمنكُم{:  في التركيب-تبارك وتعالى-يشبه قوله فإنه  ]سورة البقرة) ١٧٨([ }وَأداء ِإلَيِه ِبِإحساٍن

ومن {: وقالالمؤمنين بحرمة قتل الصيد وهم حرم وخاطب اهللا  ،في الصيد نزلتفاآلية  ]مائدةسورة ال) ٩٥([
اءقَتَلَهزا فَجدمتَعأو فليكن جزاء، أو فعليه جزاء، أو فالواجب جزاء، جزاءفالحكم: أي فجزاء } ِمنكُم م .  

فبعد  ]سورة البقرة) ٢٢٩([ }معروٍف َأو تَسِريح ِبِإحساٍنالطَّالَقُ مرتَاِن فَِإمساك ِب{ :وكذلك قوله في المطلقات
ال إذ  ،إمساك بمعروف أو تسريح بإحسانإما  :ينواجبإن أراد أن يراجع فهو بالخيار بين الطالق مرتان 

  . عنده بعد الثالثةمجال لبقائها

 ن وعلى آله وصحبه أجمعيواهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبيه محمد



 ١

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )٧٦ (تفسير ابن كثيرالمصباح المنير في 

  ن السبت خالد بن عثما/الشيخ

  

  . وعلى آله وصحبه أجمعين،ا محمدنالحمد اهللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبي

حدكُم الْموتُ ِإن تَرك خَيرا كُِتب علَيكُم ِإذَا حضر َأ{ : في تفسير قوله تعالى-تعالىرحمه اهللا -قال المفسر 
األالْوِن وياِلدةُ ِللْوِصيرعِبالْم ِبينقْرتَِّقينلَى الْما عقوِف ح * لَى الَِّذينع ها ِإثْمفَِإنَّم هِمعا سمدعب لَهدن بفَم

ِليمع ِميعس اللّه ِإن لُونَهدبخَافَ ِم* ي نفَم غَفُور اللّه ِه ِإنلَيع فَالَ ِإثْم منَهيب لَحا فََأصِإثْم نَفًا َأووٍص جن م
ِحيمسورة البقرة )١٨٢ -١٨٠([ }ر[.  

 على أصح القولين اًاشتملت هذه اآلية الكريمة على األمر بالوصية للوالدين واألقربين، وقد كان ذلك واجب"

  ".ما نزلت آية الفرائض نسخت هذهقبل نزول آية المواريث، فل

  :بعدو.. السالم على رسول اهللالحمد اهللا، والصالة و، بسم اهللا الرحمن الرحيم

}دَأح رضِإذَا ح كُملَيع ركُِتبخَي كتُ ِإن تَروالْم األاًكُمِن وياِلدةُ ِللْوِصيوِف الْورعِبالْم ِبينهذه اآلية جاءت  }قْر
فاظ أل من} كُِتب{ وقد عرفنا بأن ،، تتحدث عن الوصية على سبيل الفرض-عز وجل- في كتاب اهللا ةًمقرر

) ١٧٨([ }كُِتب علَيكُم الِْقصاص ِفي الْقَتْلَى{: -تبارك وتعالى-قوله تفسير اإللزام، كما سبق في والوجوب 

  . أن كتب بمعنى فرض]سورة البقرة

استئناساً بآية الوصية وشمولها، ولما ثبت مستحبة قارب الذين ال ميراث لهم أصل الوصية لألوفي اآلية أن 
ما حق امرئ مسلم له (( :-صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-مارضي اهللا عنه-–عن ابن عمر 

ما مرت " -مارضي اهللا عنه- قال ابن عمر ،)١())شيء يوصي فيه يبيت ليلتين، إال ووصيته مكتوبة عنده
، وال خالف بينهم في هذه " إال وعندي وصيتي-صلى اهللا عليه وسلم-ى ليلة منذ سمعت رسول اهللا عل

   .المسألة

يفهم من ظاهر فالذي من لهم حق في الميراث،  الناشئ بينهم في الوصية للوالدين واألقربيناالختالف إنما و
إن كان عنده ما يوصي به فإنه : الواذهب جماعة من السلف والخلف، قوإليه ،  لهم أن الوصية واجبةاآلية

  .هذا قول متجهو،  بالوصية شيءولم ينسخ األمريجب عليه ذلك، 

قْرِبين ِإن تَرك خَيرا الْوِصيةُ ِللْواِلديِن واأل{: قوله سبحانه أن -رحمه اهللا-بن كثير االحافظ ذهب إليه والذي 
، فال يجب على كل )٢())ال وصية لوارث(( -صلى اهللا عليه وسلم-ه  وقول منسوخ بآية المواريث}ِبالْمعروِف

 إال إن كان لألقارب الذين ال ميراث لهم كما جاء األمر بها في حديث ابن عمر، من ترك ماالً أن يوصي

                                                
، ومسلم فـي  )٣/١٠٠٥) (٢٥٨٧( وصية الرجل مكتوبة عنده -صلى اهللا عليه وسلم– باب الوصايا وقول النبي –رواه البخاري في كتاب الوصايا   - 1

  ).٣/١٢٤٩) (١٦٢٧(كتاب الوصية 
، وصـحيح  )٤/١٨٦) (١٧٦٩٩(، وأحمد في مسنده برقم )٦/٢٤٧) (٣٦٤١(، ورواه النسائي في سننه برقم )٢/١٢٧) (٢٨٧٠(رواه أبو داود برقم    - 2

 ).٢٦٧٠(األلباني الجامع الصغير وزيادته برقم 



 ٢

 هذه  بأن اآلية منسوخة من-رحمه اهللا-فهذا توجيه قول الحافظ ابن كثير ، وهو محمول على مثل هذا
أن الوصية للوالدين واألقربين من المواضع التي اشتهرت فيها دعوى النسخ في   جهة أخرى، ومنالحيثية
 هي أقوى دعاوى النسخ، -عز وجل- في كتاب اهللا اًهناك مواضع تقرب من واحد وعشرين موضعو ،القرآن

، " العرفانمناهل"، وأيضاً الزرقاني في "اإلتقان" في كتاب -رحمه اهللا-وهي التي اقتصر عليها السيوطي 
آخر ب ، وألحقها"األضواء" صاحب -رحمه اهللا- محمد األمين الشنقيطي وعلق عليها الشيخونظمها السيوطي 

 ،"الناسخ والمنسوخ" :في كتابه أبو عبيد القاسم بن سالم :، والقول بالنسخ قال به كثيرون منهم"األضواء"
ومكي بن أبي طالب في ، "الناسخ والمنسوخ" :هوالنحاس في كتاب ،-رحمه اهللا-وشيخ اإلسالم ابن تيمية 

  .-رحمه اهللا- محمد األمين الشنقيطي :رجح نسخ هذه اآلية أيضاً الشيخ و،"اإليضاح" :هكتاب

ال يصح في كل ف أن النسخ ال يثبت باالحتمال، :هي ووخالفهم ابن جرير بناء على األصل والقاعدة المعروفة،
بين الدليلين  ألن النسخ يقتضي إهدار أحد الدليلين، والجمع ها النسخ؛فيها التعارض أن يدعى فيحالة يلوح 

غير الوصية للوالدين واألقربين  إذ المراد في  في اآليةال منافاة وال تعارضو، أولى من إهمال أحدهما
كون غير وارث نعم، ي :يكون األب غير وارث؟ الجوابهل لكن  ، لم ينسخها شيءوارثين، فاآلية محكمةال

دين، فإذا كان الوالد رقيقاً القتل، واختالف الرق، وال :المشهورة التي تمنع اإلرث وهيالثالث  الحاالتفي 
فله  ،... بأن يكون كتابياً أو مجوسياًإذا كان مخالفاً في الدينكذا  ومثله إذا كان قاتالً،مملوكاً فإنه ال يرث، و

 ، لو أن األب كاتب سيدهما ك هذه الحاالت الثالث، منه في يرث ألن والده لن؛ألبيهوالحالة هذه أن يوصي 
قدر كذا وكذا بما ال يجاوز الثلث، فعندئذ   فكتب في وصيته لوالده أن يعطىفهو بحاجة إلى إعانة، والولد حر

، وتحمل القرابة في إذا قام بالوالد مانع من موانع اإلرث فإنه يوصى لهوالخالصة أنه يعطى لهذا الوالد، 
  .هذا وجه حسن ال إشكال فيه، وير الوارثيناآلية على غ

عند كثير صل األ، باعتبار  أو الحديثاختلفوا في ناسخها هل هي آيات المواريثفقد  ، بنسخهانوئلقاأما الو
 بها إال يءفما ج السنة وأما أن القرآن ال ينسخه إال القرآن، لىع كالشافعي نص في رسالته من أهل العلم

ن هذا فإال تقوى على رفعه هذا من جهة، ومن جهة أخرى  وكله، والنسخ رفعلتبين القرآن وتشرح مش
ولذلك أجابوا بأن  ،-القرآن- تواترمالحديث من أحاديث اآلحاد، واآلحاد عند بعضهم ال يقوى على نسخ ال

  .يات المواريث، أو مجموع األمرينسخ هو آالذي نَ

  .نع من نسخها القرآنن السنة ال ماوالصحيح أن اآلحاد ينسخ المتواتر، وأ

  :فائدة

 ألبي عبيد القاسم بن سالم، وهو من أئمة القراءة،" الناسخ والمنسوخ ""كتاب: من أجود كتب النسخ أربعة

 للنحاس، "الناسخ والمنسوخ: "، وكتابمائتين وأربع وعشرين للهجرة سنة والحديث، والتفسير، واللغة، توفي
حقيقاً بديعاً، تصلح أن تكون نموذجاً في تحقيق الرسائل الجامعية، وهو مطبوع في طبعة أنيقة حسنة محققة ت

البن الجوزي، " نواسخ القرآن ":لمكي بن أبي طالب، وهو مطبوع في مجلد، وكتاب" اإليضاح ":وكتاب
  .مطبوع في مجلد طبعة الجامعة اإلسالمية



 ٣

      به المال في هذا الموضع، كما في قوله  إن ترك ماالً، فالخير يراد:معناه }ِإن تَرك خَيراً{ : سبحانهقوله

قال و لحب المال، :أي ]سورة العاديات) ٨([ }وِإنَّه ِلحب الْخَيِر لَشَِديد{:  في الموضع اآلخر-تبارك وتعالى-
 ،الححب العمل الصالمراد وليس ، ]سورة الفجر) ٢٠([ }وتُِحبون الْماَل حبا جما{: ثالثسبحانه في موضع 

 خطأمن هنا يعلم وكما يفهم البعض،  -عز وجل- واإلحسان إلى الناس، واإلحسان مع اهللا ، والتقوى،والبر

  .واهللا أعلم ،رن األصل في الناس حب الخيإ:  قالمن

ي، وصارت المواريث المقدرة فريضة من اهللا يأخذها أهلوها حتماً، من غير وصية وال تحمل منة الموِص"
سمعت :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-حديث الذي في السنن وغيرها عن عمرو بن خارجة ولهذا جاء في ال

 كل ذي حق حقه، فال وصية ىإن اهللا قد أعط((:  يخطب وهو يقول-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
  .)٣())لوارث

رة فقرأ سو -مارضي اهللا تعالى عنه-جلس ابن عباس ": أحمد عن محمد بن سيرين قالمام اإلوروى 
هذه نسخت : ، فقال}قْرِبين ِبالْمعروِف الْوِصيةُ ِللْواِلديِن واألِإن تَرك خَيراً{ :البقرة حتى أتى على هذه اآلية

  ."اآلية

  "........ ووكذا رواه سعيد بن منصور والحاكم في مستدركه

 ألن السلف يطلقون النسخ فع؛الذي بمعنى الر يحمل على النسخ االصطالحالقول ابن عباس ال يلزم منه 

أو تقييد إلطالق، أو بيان إلجمال، أو رفع وهو النسخ ، على كل ما يعتور النص العام من تخصيص لعموم
 ألن أكثر أهل ولكنه يحتمل ذلك احتماالً كبيراً؛، فال يلزم من هذا أنه يقصد النسخ بمعنى الرفع، ياالصطالح

  .قويالعلم يقولون بالنسخ وهو قول له وجه 

  .صحيح على شرطهما:  والحاكم في مستدركه وقال،صورنن مرواه سعيد ب"

، }قْرِبينالْوِصيةُ ِللْواِلديِن واأل{:  في قوله-مارضي اهللا تعالى عنه-وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
بون وِللنِّساء نَِصيب مما تَرك الْواِلداِن واَألقْربون لِّلرجاِل نَصِيب مما تَرك الْواِلداِن واَألقْر{: نسختها هذا اآلية

  .]سورة النساء) ٧([ }ِمما قَلَّ ِمنْه َأو كَثُر نَِصيبا مفْروضا

  "...... موسى وروي عن ابن عمر وأبي:ثم قال ابن أبي حاتم

  آيات المواريثنإ:  يعارض قول من قالهذا الو للرجال نصيب يعني آيات المواريث،نسختها : يقصد بقوله

راد أنها آية ؛ ألن الم]سورة النساء) ١١([ }يوِصيكُم اللّه ِفي َأوالَِدكُم ِللذَّكَِر ِمثُْل حظِّ اُألنثَييِن{ :تبدأ من قوله
مها، وكل المواضع التي تحدثت في القرآن عن المواريث تأخذ حكمها واس المواريث، تطرقت إلى الكالم عن

ليست ضمن السياق الذي  }لِّلرجاِل نَصِيب مما تَرك الْواِلداِن واَألقْربون{آية أمر آخر، ألن  يكون الناسخ وقد
  . واهللا أعلم من جملة ما يتحدث عنها، فتدخل في الناسخإال أنها تعدذكرت فيه آيات المواريث، 

 ، وسعيد بن المسيب،-مرضي اهللا تعالى عنه-ي موسى ي عن ابن عمر وأبوور: ثم قال ابن أبي حاتم"
 والربيع بن ، وزيد بن أسلم، وعكرمة، ومحمد بن سيرين، وسعيد بن جبير،ء، وعطا ومجاهد،والحسن

                                                

، وصـحيح  )٤/١٨٦) (١٧٦٩٩(، وأحمد في مسنده برقم )٦/٢٤٧) (٣٦٤١(لنسائي في سننه برقم ، ورواه ا)٢/١٢٧) (٢٨٧٠(رواه أبو داود برقم    - 3
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 ٤

 والزهري أن ، والضحاك، وشريح، وإبراهيم النخعي، وطاووس، ومقاتل بن حيان، والسدي، وقتادة،أنس
  .راث نسختها آية المي،هذه اآلية منسوخة

  ".ي األقارب الذين ال ميراث لهم يستحب له أن يوصي لهم من الثلث استئناساً بآية الوصية وشمولهاقب

،  أن يوصى لهم هذهاألقارب الذين ال ميراث لهم، يستحب استئناساً بآية الوصيةأن ابن كثير يذكر الحافظ 
والجواب أن ؟ خذ منها االستحبابكيف يؤفمنسوخة اآلية إذا كانت  وهو ،على كالم ابن كثيروهنا يرد إشكال 

رحمه -الحافظ ابن كثير  وهذا ما قصده إلى االستحبابواإللزام كون من الفرض تالنسخ تارة حقيقة ن إ: يقال
 وبقي ، كل ذي حق حقهى، باعتبار أن اهللا أعط الوصية فقطوجوبخ نسألنه قصد غير متناقض، فهو  -اهللا

: -تبارك وتعالى-من القرابات، وهذا يجري أيضاً على قول من فسر قوله لغير الورثة بالوصية االستحباب 

بأنه ال بد من البديل في النسخ،  ،]سورة البقرة) ١٠٦([ }ما نَنسخْ ِمن آيٍة َأو نُنِسها نَْأِت ِبخَيٍر منْها َأو ِمثِْلها{
 وهذا يدفعنا للتعريج على مسألة وكالم أهل العلم في النسخ إلى هو الميراث،عن الوصية في اآلية البديل ف

 وأوضح مثال له ،ه ال نسخ إلى غير بدل أن-رحمه اهللا-اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية الذي عليه ، وغير بدل
 فَقَدموا بين يدي نَجواكُم يا َأيها الَِّذين آمنُوا ِإذَا نَاجيتُم الرسوَل{ : في آية المناجاة-تبارك وتعالى-قوله 

بتقديم  األمر فبقى، ]سورة المجادلة) ١٢([ }ِإن اللَّه غَفُور رِحيمصدقَةً ذَِلك خَير لَّكُم وَأطْهر فَِإن لَّم تَِجدوا فَ
نسخ  بالنوائلقما الأ، و كما ذكر ابن تيمية ولم ترفع الصدقةعلى سبيل االستحباببين يدي المناجاة الصدقة 

  .اة، واهللا أعلم بالصواب في آية المناجفيرون أن األمر رفع نهائياًإلى غير بدل 

صلى اهللا عليه -قال رسول اهللا :  قال-مارضي اهللا تعالى عنه-ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر "
  ".)٤())عندهامرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إال ووصيته مكتوبة ما حق ((: -وسلم

ديون، وما أشبه ذلك من والحقوق، كال عنده ما يوصي به، إن كان لوجوبايفهم منه الخطاب  األظهر أن
عنده من ليس ما أيجب أن يثبت ذلك في وصيته، فالحقوق  تضيع لئالمور التي يحتاج أن يوصي بها؛ األ

فهم أن الوصية فال ينبغي ال ، المال فاقد الشيء ال يعطيه وهو خالي الوفاض منألن ؛ فال يشمله النصشيء
  .حقوق لآلخرينمرهونة بمن هذا اآلية، بل الصحيح حصرها فيمن يملك وذمته  أخذاً أحدواجبة على كل 

صلى اهللا عليه - ليلة منذ سمعت رسول اهللا ما مرت على": -مارضي اهللا تعالى عنه-قال ابن عمر "
األحاديث باألمر ببر األقارب واإلحسان إليهم كثيرة جداً، ، واآليات و" يقول ذلك إال وعندي وصيتي-وسلم

يه وصية ال تجحف بورثته من غير إسراف وال تقتير، كما ثبت في ِبرقْ أن يوصي َألوالمراد بالمعروف
إن لي ماالً وال  --صلى اهللا عليه وسلم-–يا رسول اهللا ":  قال-رضي اهللا تعالى عنه-الصحيحين أن سعداً 

الثلث ((:  قال،فالثلث: قال. ))ال((: قال. رفبشط: قال. ))ال((: نة لي، أفأوصي بثلثي مالي، قاليرثني إال اب
  ".))والثلث كثير

رضي اهللا تعالى - كثير من السلف ومن بعدهم  فهم))الثلث والثلث كثير(( :-صلى اهللا عليه وسلم-قول النبي 
: بعضهم قال، والربعك يوصي دون الثلث، وإنما ))كثير(( : أن الثلث ليس بمستحب في الوصية، لقوله-معنه

 لئال يضر بالورثة، والناس يتفاوتون في هذا، من كان له مال كثير، ومن كان ماله دونه كالخمس ونحو هذا؛
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 تجدونها في واستنبطوا منها أحكاماً فقهية، فهذا يختلف من حال إلى حال،  ...رة كثرثقليل، ومن كان له و
الثلث ((: -صلى اهللا عليه وسلم- لقول النبي بن في البيع، إذا كان يبلغ الثلثتتعلق بالغمواضعها، في مسائل 

  .، إلى غير ذلك))والثلث كثير

  .)٥())اء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناسين تذر ورثتك أغنإ إنك ،الثلث والثلث كثير(("

لو أن الناس غضوا من الثلث إلى ":  قال-مارضي اهللا تعالى عنه-وفي صحيح البخاري أن ابن عباس 
  ."الثلث والثلث كثير:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-الربع، فإن رسول اهللا 

، ]سورة البقرة) ١٨١([ }فَمن بدلَه بعدما سِمعه فَِإنَّما ِإثْمه علَى الَِّذين يبدلُونَه ِإن اللّه سِميع عِليم{: وقوله
ق ي أو نقص، ويدخل في ذلك الكتمان لها بطران بدل الوصية وحرفها، فغير حكمها وزاد فيه فم:يقول تعالى

  ".}فَِإنَّما ِإثْمه علَى الَِّذين يبدلُونَه {األولى،

ذموم بتغيير التبديل نوعان، هذا هو النوع األول، التبديل الم} فَِإنَّما ِإثْمه علَى الَِّذين يبدلُونَه{: قوله سبحانه
 أوصاه بكذا ولم يخبر الرجل، أوبأن وصية الميت وتحريفها بغير وجه حق، أو كتمان الوصية بالكلية، 

أو أنه أوصى لفالن من الناس   يذهب شيء من الميراث عنه، لئال؛ بالثلث يبنى فيه مساجد فكتم ذلكأوصى
 وهو نوع اآلخراللتبديل المذموم، وذموم واالكتمان المإذ هو من فحسده، فكتم الوصية، فمثل هذا ال يجوز، 

ا إلى ه، فيبدل بأكثر من الثلثبـأن أوصى التبديل والتغيير المحمود، وذلك إذا كان في الوصية إجحاف وظلم،
كل  هي لو كان عنده ستة عبيد فقط،وأوصي بنصف مالي أو بكل مالي أعيد إلى الثلث، : لو قالوكذا ، الثلث

، فالحاصل أنه يقرع بين هؤالء العبيد قرعة عتقونب في الوصية ما يكِتلعبيد أحرار،ُ هؤالء ا: التركة، وقال
غيروالواجب أن ي ، ألحد الوارثين، فإن ذلك ال ينفذ على الرق، وهكذا لو أنه أوصىة ويبقى أربع،عتق اثنانفي 

  .واهللا أعلم، أن تلغى كل الوصيةمن الوصية، ال اإلجحاف والظلم والمنكر 

 وتعلق اإلثم بالذين ، وقد وقع أجر الميت على اهللا: وغير واحد-مارضي اهللا تعالى عنه-ن عباس قال اب"
  .بدلوا ذلك

}ِليمع ِميعس اللّه قد اطلع على ما أوصى به الميت، وهو عليم بذلك، وبما بدله الموصى إليهم:يأ }ِإن .  

رضي اهللا تعالى -، قال ابن عباس ]سورة البقرة) ١٨٢([ }ثْمافَمن خَافَ ِمن موٍص جنَفًا َأو ِإ{: وقوله تعالى
  ".الخطأ: الجنف:  والربيع بن أنس والسدي، والضحاك،مجاهد، و وأبو العالية-ماعنه

،  الميل أو المجاوزة، والجنف الظلماإلثمإذ غاير تا مممعناهدل على أن مما يالجنف واإلثم، في اآلية ذكر 
أراد خيراً فلم يوفق لعله ، قصد بغير حصل منه تجاوز : أي} خَافَ ِمن موٍص جنَفًافَمن{ :قولهوأراد اهللا ب

  .اأن تعمد المخالفة أو اإلضرار بالورثة ونحو هذب }َأو ِإثْما{ إليه،

 علم،: العلم، فمن خاف أيبمعنى الخوف بعض أهل العلم فسر } فَمن خَافَ{: -سبحانه وتعالى– قولهو

  .خاف منه إثماً أو جنفاًمن : أي ى وجهه، فمن خافوبعضهم يحمله عل

  .كما إذا أوصى ببيعه الشيء الفالني محاباةسيلة، ووهذا يشمل أنواع الخطأ كلها بأن زاد وارثاً بواسطة أو 
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  .محاباة ألحد الورثة

   ."أو أوصى البن ابنته ليزيدها"

 من التركة،  سهم أمهة بالثلث؛ ليزيد في من الوصياالبن البنت الذي ليس له في الميراث سهم نصيب فيوصي
بأن : ويها بإخوانها، فهذا ما يجوز، وهو ما قصده بقولهايريد بذلك أن يعوضها النقص الذي لحق بها، أو يس

  .زاد وارثاً بواسطة أو وسيلة

  ". غير عامد، بل بطبعه وقوة شفقتة من غير تبصرئاأو نحو ذلك من الوسائل، إما مخط"

عندها ما تتكسب، أو أنها مطلقة ليس  مكسورة الجناح، هذه البنية مسكينة،: ثير من العامة يقول يقع فيه كوهذا
هذا ، بخالف الرجال، لميراث شيئاً من أمواله من باب االرتفاق بهاوم بشأنها أحد، فيوصي لها إضافة لال يق

  .اهللا أرحم وأحكم وأعلموينبغي له أن يعلم أن ما يجوز، الصنيع 

  ". ويعدل في الوصية على الوجه الشرعي،اً آثماً في ذلك، فللوصي والحالة هذه أن يصلح القضيةأو متعمد"

والمراد أصلح  وهو وجه جيد، ]سورة البقرة)١٨٢([ }فََأصلَح بينَهم فَالَ ِإثْم علَيِه{ :وجه من تفسير قوله هذا
   .والتبديل المحمود في اآليةتغيير الوهو ،  بما يوافق الوجه الشرعيفيهاوغير  عدل :الوصية أي

 عن الذي أوصى به الميت إلى ما هو أقرب األشياء إليه وأشبه األمور به، جمعاً بين مقصود لويعد"

 عطف هذا فبينه الموصي والطريق الشرعي، وهذا اإلصالح والتوفيق ليس من التبديل في شيء، ولهذا

  ".بيل واهللا أعلم ليعلم أن هذا ليس من ذلك بسعلى النهي عن ذلك؛

 لرفع ما فيه من ضرر  بين الورثة والموصي والموصى لهأصلح: ، أي}فََأصلَح بينَهم{ يكون ويحتمل أن
من ل  مصلحاً بين األطراف الثالثة، إذ لم يأت التحديد في اآلية، فيكون مظنة التنازعتلك القسمةألن ؛ وإشكال

مجرد إصالح الوصية، وإن كان إصالح من اآلية المراد ليس و، فتعم هذه األصناف الثالثةيشملهم الصلح 
لم وتعدي وتضييع لحقوق الورثة،  ألن هذه الوصية للوارث ظ نفسها هو إصالح في الواقع بينهم؛الوصية

  . لدى كثير من الناسسبب مشاكل وباليا ال تخفىوت

بين الموصي أي  أصلح بينهم، ،-رحمه اهللا-وهذا المعنى األخير اختاره كبير المفسرين ابن جرير الطبري 
  .والموصى له والورثة، برفع الظلم والتعدي والمجاوزة بهذه الوصية

: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-روى عبد الرزاق عن أبي هريرة "

له بشر عمله فيدخل  بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى حاف في وصيته، فيختم لإن الرجل ليعم((
النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته، فيختم له بخير عمله فيدخل 

) ٢٢٩([ }ِتلْك حدود اللِّه فَالَ تَعتَدوها{: اقرءوا إن شئتم: -رضي اهللا تعالى عنه-، قال أبو هريرة ))الجنة

  ".)٦( اآلية ]سورة البقرة

على أنه  يمكن أن يحمل ]سورة البقرة) ١٨٢([ }فَالَ ِإثْم علَيِه ِإن اللّه غَفُور رِحيم{: - وتعالىتبارك-في قوله 
  .-رحمه اهللا-بينهم على قول ابن جرير  غفور للموصي إذا هم بالجور ثم عدل عنه، رحيم بمن أصلح
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غييراً محموداً، فإن اهللا ال يؤاخذه غفور رحيم لهذا الذي غير وبدل في الوصية تأنه على  ويمكن أن يحمل 
  . ألنه ساع بالحق واإلصالح والمعروف؛بذلك

  .أجمعين اهللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه واهللا أعلم، وصلى



 ١

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )٧٧ (تفسير ابن كثيرالمصباح المنير في 

  ن السبت خالد بن عثما/الشيخ

    

  . وعلى آله وصحبه أجمعين،ا محمدن نبيالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك علىالحمد اهللا رب الع

 كُِتب علَيكُم الصيام كَما كُِتب يا َأيها الَِّذين آمنُواْ{:  في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-قال المصنف 
تَتَّقُون لَّكُملَع ِلكُمِمن قَب لَى الَِّذينع * اٍم ُأخَرَأي نةٌ مفٍَر فَِعدلَى سع ا َأوِريضِمنكُم م ن كَاناٍت فَموددعا مامَأي

ٍن فَمن تَطَوع خَيرا فَهو خَير لَّه وَأن تَصومواْ خَير لَّكُم ِإن كُنتُم وعلَى الَِّذين يِطيقُونَه ِفديةٌ طَعام ِمسِكي
ونلَمسورة البقرة) ١٨٤-١٨٣([ }تَع[.  

 اإلمساك عن الطعام والشراب :مراً لهم بالصيام وهوآيقول تعالى مخاطباً للمؤمنين من هذه األمة، و"
 ، وتنقيتها من األخالط الرديئة، وطهارتها،ما فيه من زكاة النفوس، ل-عز وجل-قاع بنية خالصة هللا ووال

  ".واألخالق الرذيلة، وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم، فلهم فيه أسوة

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  .أما بعد.. السالم على رسول اهللا والصالة و،هللاالحمد 

، هذا -عز وجل-إلمساك عن الطعام والشراب والوقاع بنية خالصة هللا  ا:هوالصيام : -رحمه اهللا-قوله ف
  . اإلمساك:معنى الصيام الشرعي، وأصله في اللغة

هذا الكالم تفسير ، ... وتنقيتها من األخالط الرديئة إلى آخره، وطهارتها، لما فيه من زكاة النفوس:قوله
، وهذا مثال للعلة المنصوصةوى، شرع الصيام لهذه الحكمة، من أجل تحقيق التقف، }لَعلَّكُم تَتَّقُون{ :لقوله

لَعلَّكُم {: ن المقصود بقولهإ: وقال بعض السلف، علل مستنبطةفهي أكثر العلل التي يذكرها الفقهاء بخالف 
ولكن -رحمه اهللا- ابن جرير ه تتقون ما يخل بالصوم من أكل وشرب ووقاع، وهذا اختار: أي}تَتَّقُون ،

  .سير اآلية، وعليه عامة أهل العلموهو المشهور من تفاألول أظهر وأقرب إلى ظاهر السياق، المعنى 

غريبة، فوائد  عجيبة ولفتون إلى حكميتجدهم  الصيام،الذي ألجله شرع يتحدثون عن المعنى من موكثير 
 وبالنسبة ،ة للدم فوائد الصوم بالنسبفيعددونتربط الناس وتشدهم شداً إلى ماديتهم ومصالحهم الدنيوية، 

ناجعة وإن كانت هي وسيلة من اإلغراق فيها، إلى مزيد الناس ليسوا بحاجة و،  أخرىللمعدة، وبالنسبة ألمور
، بهذه المادياتاألمور التعبدية في الناس علقوا  ال ياألولى أنإال أن في إقناع الناس وترويضهم على الطاعة، 

 همتهم ومقاصدهم، فيربطوصحح نيابما يبشيء فليعلقوه  لناسا اوعلقإذا رافدة ومعضدة، وها نيجعلوإنما و

  .-عز وجل-والعلم عند اهللا وما أعد اهللا لهم من نزل، بآخرتهم، 

 فقد أوجبه على من  أوجبه علي هذه األمةماأنه كاهللا ذكر : }كَما كُِتب علَى الَِّذين ِمن قَبِلكُم {:قوله سبحانه
  .فرض: أيتب كُولذا قال  كان قبلهم، فلهم فيه أسوة،

التشبيه  داللةالكالم في الكاف كالم طويل، والعلماء مختلفون في  }كَما كُِتب علَى الَِّذين ِمن قَبِلكُم{: وقوله
 تشبيه في الصفة؟ ا تشبيه في الوقت والمقدار؟ أو أنها تشبيه في أصل الفرضية؟ أو أنه هل هياختالفاً كثيراً،



 ٢

 عليكم الصيام كما فرضمعنى أن اهللا صار ال تشبيه في أصل الفرضية، انهإ: إذا قلنافت،  احتماالةهذه ثالث

 أنكم لستم الذين يفرض عليكم الصيام فحسب، بل كان مفروضاً على األمم :فرضه على الذين من قبلكم، أي
 وأوا عليه،  مضت، فال يلزم من ذلك أن يكون الصوم عندهم في رمضان، وأنه كان لمدة شهر ثم زادالتي

 حيث يحرم عليهم ليلة الصيام الوقاع ؛أنه كان بصفة معلومة فكان ذلك فرضاً على هذه األمة بتلك الصفة

اليوم يفطر في  فإنه يحرم عليه أن يأكل أو يشرب حتى نوم بعد ذلكمثالً، أو أن الواحد إذا أفطر ثم حصل له 
  .ة الصيامواصل، فيلزمه ماآلخر

 ربما يكون ذلك ، ويصومونه،ء يعرفون عاشورا أهل الجاهليةتدرجاً لهذا األمة، كانالصوم شرع تشريعاً مو
 المدينة ورأى -صلى اهللا عليه وسلم- إسرائيل، كانوا يعرفونه في مكة، ولما قدم النبي ينانتقل إليهم من ب

 وأمر -سلمصلى اهللا عليه و- فصامه ))نحن أحق بموسى منكم((: اليهود، كما هي القصة المعروفة، قال
، فكان ذلك فرضاً، ثم بعد ذلك شرع للناس صيام رمضان، ولكنه كان على التخيير، من )١("الناس بصيامه

 }وعلَى الَِّذين يِطيقُونَه ِفديةٌ طَعام ِمسِكيٍن{:  ومن شاء أفطر وأطعم كما سيأتي في قوله تعالى،شاء صام

 شاقة إذا كانت النفوس ما اعتادت عليها فإنها تحتاج إلى التهيئة دةوذلك ألن الصيام عبا ،]سورة البقرة) ١٨٤([

  .بهذه الكيفيةصوم الوالترويض، ثم كان 

كَما كُِتب علَى الَِّذين {وإذا قلنا إن التشبيه في الوقت والمقدار، بمعنى أنه كان يجب عليهم أن يصوموا شهراً 
تَتَّقُون لَّكُملَع ِلكُمِمن قَب  *اٍتَأيوددعا مفكان يجب عليهم شهراً ثم زادوا فيه وتالعبوا ]سورة البقرة) ١٨٤([ }ام ،

ولمدة شهر بالصوم، وجعلوه في فصل الربيع، فزادوا فيه في مقابل ذلك، بمعنى أنه يصوم في شهر رمضان 
  .كامل، فعلى هذا ال نسخ في الوقت والمقدار

ليلة الصيام في يحرم عليهم ف، قد تخللها النسخبهذا االعتبار اآلية  فتكون  بأن التشبيه في الصفةوعلى القول
، أو كما جاء في بعض اآلثار كان يفطر إلى العشاء، وال يحل له  واألكل والشرب إذا حصل منهم نومالوقاع

لَّ لَكُم ُأِح{:  قوله تعالى-عز وجل-أنزل اهللا اليوم الثاني حتى بعد العشاء أن يأكل، أو يشرب، أو يواقع، إلى 
آِئكُمفَثُ ِإلَى ِنساِم الريلَةَ الصطُ {: وقال أيضاً، ]سورة البقرة) ١٨٧([ }لَيالْخَي لَكُم نيتَبتَّى يواْ حباشْركُلُواْ وو

ل العلم منهم  جمع من أههو مذهببالنسخ القول وفألغى الحكم األول،  }اَألبيض ِمن الْخَيِط اَألسوِد ِمن الْفَجِر
 في أضواء البيان، -رحمه اهللا- محمد األمين الشنقيطي  والعالمة،وأبو عبيد القاسم بن سالم ،الحافظ ابن كثير

الناسخ أحل لكم ليلة الصيام، فيكون هذا هو النسخ األول في آية الصيام، والنسخ الثاني وليس محل اتفاق ف
بناء على أن التشبيه في .]سورة البقرة) ١٨٤([ }ونَه ِفديةٌ طَعام ِمسِكيٍنوعلَى الَِّذين يِطيقُ{: أيضاً هو في قوله

  .اهللا أعلم أو في الوقت والمقدار، و،ليس في أصل الفرضيةوالصفة، 

ا ِلكُلٍّ جعلْنَا ِمنكُم ِشرعةً وِمنْهاج{: وليجتهد هؤالء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولئك، كما قال تعالى"
  .اآلية ]سورة المائدة) ٤٨([ }ولَو شَاء اللّه لَجعلَكُم ُأمةً واِحدةً ولَِكن لِّيبلُوكُم ِفي مآ آتَاكُم فَاستَِبقُوا الخَيراِت

                                                

 ).٢/٧٠٤) (١٩٠٠(باب صيام يوم عاشوراء برقم –رواه البخاري في كتاب الصوم  - 1



 ٣

 }ن قَبِلكُم لَعلَّكُم تَتَّقُونيا َأيها الَِّذين آمنُواْ كُِتب علَيكُم الصيام كَما كُِتب علَى الَِّذين ِم{: ولهذا قال هاهنا

 وتضييق لمسالك الشيطان، ولهذا ثبت في الصحيحين ، ألن الصوم فيه تزكية للبدن؛]سورة البقرة) ١٨٣([
  ".)٢())يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء((

على خالف ما ذهب إليه  ،ه على تأكيد مذهبه في حكمة مشروعية الصومإيراده لمثل هذا الكالم إصرار منو
  .اتقوا ووقاع، مثلما ، وشرب،المفطرات من أكلتتقون : أي، }لَعلَّكُم تَتَّقُون{ أن معنى قولهمن  ابن جرير

  ". لئال يشق على النفوس فتضعف عن حمله وأداءهدار الصوم، وأنه في أيام معدودات؛ثم بين مق"

   :أمورن فرض الصيام وتخفيفه عنهم يكمن في يهوت

ك، وشرع معهود، وفعل ، وإنما هو طريق مسلو من فرض عليكم الصيامأنتم لستم وحدكم: األول أنه قال
  .كه سالكون قبلكم فأنتم على أثرهم سلمعروف، ودرب

  . إن ذلك شرع من أجل تحقيق التقوى:قال لهم: ثانياً

  .}َأياما معدوداٍت{: قالة ف في فترة محددهأنه حصر: ثالثاً

  .لمطيقلسافر، مع التخيير م ذكر التخفيف فيه، على المريض وال:رابعاً

شقة الخارجة عن طوقهم، كل م ال يريد بهم ال،سر بعبادهفي هذا التخفيف، وأنه يريد اليبين حكمته أنه : خامساً
  .-سبحانه وتعالى-هذه التلطف وهو غني عنهم 

الصيام إذ  لكتب، ٍن بناء على أنه مفعول ثااًأن يكون منصوب: األول: ناإعراب }اما معدوداٍتَأي{ نصبوفي 
  .كتب أيام: والتقدير للفاعل، اًنائبفي األصل هو المفعول األول، لكن لما حذف الفاعل صار 

  .مقطوع  زماناعتبار أنه ظرفنصب على ال: الثاني 

 فلما نزل ،كان عاشوراء يصام: " قالتا أنه-ارضي اهللا عنه-ة وقد أخرج البخاري ومسلم عن عائش"
ومن شاء أفطر،ضان كان من شاء صامض رمفر ".  

  ". مثله-مرضي اهللا تعالى عنه-وروى البخاري عن ابن عمر وابن مسعود 

 في صفة وقعنسخ ذلك مستحباً، ثم بعد ر  ليصينسخ فرض صوم عاشوراءمن النسخ، وقع في الصوم ثالثة 
، أن  فيما يتعلق بالترخيص للمطيقثالث أيضاً وقعوم من جهة ما ذكرت فيما يتعلق بليلة الصيام، والص

  .يتحول إلى البدل وهو اإلطعام

رضي اهللا -، كما قال معاذ ]سورة البقرة) ١٨٤([ }وعلَى الَِّذين يِطيقُونَه ِفديةٌ طَعام ِمسِكيٍن{: وقوله تعالى"
  ". األمر من شاء صاماءابتدكان في : -تعالى عنه

وعلَى {: وجاء عن ابن عباس أنه قرأ يطيقونه هذه القراءة المتواترة، }وعلَى الَِّذين يِطيقُونَه ِفديةٌ{: هقول
 يطيقونالذين : أي على الراجح  ومعناها} يطّيقُونَه{: قراءة ليست متواترة، وفي رواية وهي }قُونَهوالَِّذين يطَ

بل هو ليس بالزم لكل أحد أن يصوم في أول األمر، ن يتحولوا إلى بدل وهو اإلطعام، إذ لهم أصيام ال

                                                
 برقم ))من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ((-صلى اهللا عليه وسلم–باب قول النبي –نكاح رواه البخاري في كتاب ال - 2
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم برقم               –، ورواه مسلم في كتاب النكاح       ) ٥/١٩٥٠) (٤٧٧٨(
)٢/١٠١٨) (١٤٠٠.( 



 ٤

 وبناء عليه تكون هذه اآلية أيضاً ،م، وهذا الشهور في معنى هذه القراءةاطعبين اإلم، وياصال بين بالخيار

، فصار ذلك الزماً لكل مطيق، إال أن ] سورة البقرة)١٨٥([ }فَمن شَِهد ِمنكُم الشَّهر فَلْيصمه{:  بقولهمنسوخة
  . الفطريكون مسافراً أو مريضاً يرخص له

أو  "هونَقطّوي"، أو قراءة "هونَقُويطَ"ومنه قراءة بمعنى يتكلفونه،  }وعلَى الَِّذين يِطيقُونَه{: قوله نإ :قيلو
 أن م فإنه يرخص لهم ضعفت قواهن الذيالءؤفمثل ه ،مفكلها بمعنى يتكلفون الصوم ويشق عليه "يَِطّيقُونَه"

  . واهللا أعلم، نسخوعليه فال يكون في اآلية إلى البدل وهو اإلطعام، وايتحول

ن يِطيقُونَه وعلَى الَِّذي{فتكون باإلضافة، ونها ءيقر أهل الشام والمدينة }يِطيقُونَه ِفديةٌ طَعام ِمسِكيٍن{ :قوله
 ألن ، والمعنى واحد؛"مساكين"بالجمع تقرأ ، ومسكين أيضاً على قراءة أهل المدينة والشام } ِمسِكيٍناِم طَعِفديةُ

المسكين جنس يطلق على الواحد والكثير، فدية طعام مسكين أو طعام مساكين، فيمكن أن يعطى طعام من أيام 
عشرة : ل بأن قاما إذا ذكر العدد بخالف فيحتمل الوجهين أو لمساكين متعددين، ،متعددة لمسكين واحد

  .على الراجحمن المساكين البد من استيعاب العدد فأو نحو هذا ، اًستين مسكين مساكين، أو

   بمعنى الجزاء:الفدية }ِفديةٌ طَعام ِمسِكيٍن{ :قولهو

 عن كل  األمر من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعماءكان في ابتد: -رضي اهللا تعالى عنه-كما قال معاذ "

  .يوم مسكيناً

وعلَى الَِّذين { : لما نزلت أنه قال-رضي اهللا تعالى عنه-وهكذا روى البخاري عن سلمة بن األكوع 
، كان من أراد أن يفطر يفتدي، حتى نزلت اآلية التي بعدها ]سورة البقرة) ١٨٤([ }يِطيقُونَه ِفديةٌ طَعام ِمسِكيٍن

  .)٣(فنسختها

  .هي منسوخة:  قال-مارضي اهللا تعالى عنه-ديث عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر وروي أيضاً من ح

  "......  اهللا عن مرة عن عبدوقال السدي

به ، و]سورة البقرة) ١٨٥([ }فَمن شَِهد ِمنكُم الشَّهر فَلْيصمه{: ة بقوله سبحانهخونسالراجح في هذه اآلية أنها م
يحة  صرهمآثار عبيد القاسم بن سالم، ويير، وشيخ اإلسالم ابن تيمية، وأبكابن جركثير من أهل العلم قال 
  .-رحمه اهللا-محمد األمين الشنقيطي من المعاصرين ذلك، وفي 

وعلَى الَِّذين { :لما نزلت هذه اآلية:  قال-رضي اهللا تعالى عنه-وقال السدي عن مرة عن عبد اهللا "
  "...تجشمونهي :وعلى الذين يطيقونه أي: يقول: ، قال}يٍنيِطيقُونَه ِفديةٌ طَعام ِمسِك

   .تقدم في العمرلزمانة أو لبمعنى يشق عليهم الصيام 

  .ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناًفكان من شاء صام، : قال عبد اهللا"

}عن تَطَوآخراًأطعم مسكين:  يقول}فَم ."  

 .األقرب وهذا اً آخر أطعم مسكينوالمراد ،}وعطّْي نمفَ{ كسائيقراءة حمزة وال وفي }فَمن تَطَوع خَيرا{: قوله

 بالجمع بين الصوم }تَطَوع خَيرا{:  يقولمهوبعض ،على أي تقديريزيد في إطعام المسكين الواحد : قيل معناهو
                                                

وعلَى {: باب بيان نسخ قوله تعالى    –، ورواه مسلم في كتاب الصيام       )٤/١٦٣٨) (٤٢٣٧(باب سورة البقرة برقم     –رواه البخاري في كتاب التفسير       - 3
 ).٢/٨٠٢) (١١٤٥( برقم }فَمن شَِهد ِمنكُم الشَّهر فَلْيصمه{:  بقوله}الَِّذين يِطيقُونَه ِفديةٌ طَعام ِمسِكيٍن



 ٥

، التطوعية الزيادة على هذه  دون شيء فإنه يحملبما أن اهللا لم يحدد شيئا: لم يقولوبعض أهل الع، واإلطعام
  . تزيد في تقربه ألنها؛فيكون ذلك من الزيادة التي يحبها اهللا، وهي خير لإلنسان

"}لَّكُم رواْ خَيومَأن تَصو لَّه رخَي وسورة البقرة) ١٨٤([ }فَه[."  

ن شَِهد فَم{:  باآلية األخرى على قول الجمهور بأن اآلية منسوخة هذا بين الفدية والصيامبناء على أنه مخير
همصفَلْي رالشَّه المعنى وأن تصوموا، ف لم يثبتتخيير للقادرينال، وعلى القول بأنها ليست منسوخة، و}ِمنكُم 

خير هو  الذي ال يفضي بكم إلى العطب أو الضرر  والمرض الذي ليس فيه مشقة كبيرة عليكم،في السفر
 الشريفة في وقتها األصلي، وهو وقت شريف ال يجد عنه ألنه أبرء للذمة، وإيقاع لهذا العبادة؛ أفضل لكمو

 يقضي رمضان في العشر من ذي الحجة؛  يحب أن -رضي اهللا عنه-بن الخطاب عمر كان عوضاً، ولهذا 

  .-عز وجل-ألنها أفضل األيام عند اهللا 

  . بين اإلطعام والصيامييرعلى التخسائر ، }وَأن تَصومواْ خَير لَّكُم{:  منسوخة، وأن قولهالكن الراجح أنه

  ". واهللا أعلم}فَمن شَِهد ِمنكُم الشَّهر فَلْيصمه{فكانوا كذلك حتى نسختها "

  . وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه وسلم اهللاوصلى



 ١

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )٧٨ (تفسير ابن كثيرالمصباح المنير في 

  ن السبت خالد بن عثما/الشيخ

  

  .صالة والسالم على خير خلق اهللا أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالوهللا رب العالمين، الحمد 

وعلَى الَِّذين يِطيقُونَه { :وروى البخاري عن عطاء سمع ابن عباس يقرأ": - تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
 ةليست منسوخة، هو للشيخ الكبير والمرأة الكبير: ، قال ابن عباس]سورة البقرة) ١٨٤([ }ِفديةٌ طَعام ِمسِكيٍن

يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً، وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن جبير، عن ابن ال 
  .عباس نحوه

فَمن شَِهد ِمنكُم الشَّهر {:  أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه بقولهفحاصل األمر
همصوأما الشيخ الفاني الهرم الذي ال يستطيع الصيام فله أن يفطر وال قضاء ]سورة البقرة) ١٨٥([ }فَلْي ،

 ب عليه فدية عن كل يوم، كما فسره يتمكن فيها من القضاء، بل يجا ألنه ليست له حال يصير إليه؛هيعل

تجشمونه، كما قال ابن ي : أي}وعلَى الَِّذين يِطيقُونَه{ :ابن عباس وغيره من السلف على قراءة من قرأ
 بعدما وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام، فقد أطعم أنس: ، وهو اختيار البخاري فإنه قالهمسعود وغير

  ."وم مسكيناً، خبزاً ولحماً وأفطر ي أو عامين عن كلاًكبر عام

  : أما بعدعلى رسول اهللا،اً  وصالة وسالم،الحمد اهللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم

ها منسوخة في حق الصحيح المقيم عامة أهل العلم على أن }وعلَى الَِّذين يِطيقُونَه{: ك وتعالىرقوله تباف
  .المسألة على التخيير تكان ألنه في أول األمر ؛ الصيام عليهونبجوفي

إال أنه والمرأة الكبيرة، ،  الفاني الكبيرالشيخحق في متقررة بل هي ليست منسوخة فيرى أنها ابن عباس أما و
 }وَأن تَصومواْ خَير لَّكُم{: ل اهللايقو، فكيف أصالً الشيخ الفاني قد ال يتمكن من الصومإذ ورد عليه إشكال 

الصوم من غير ضرر، أو ه ض مع إطاقتيلمر الفطر، إما فيمن رخص لهبأنها  ابواأج، ف]سورة البقرة) ١٨٤([
 من غير ضرر ة ومشقةلكن بنوع تكلفالصيام ، أو الهرم الكبير الذي يستطيع فر ولم تلحقه مشقة عظيمةاسمل

  .أخذوا بهذه الرخصة، والراجح أنها منسوخةلهم من أن يخير فهوالء الصيام يلحق به، 

 كل ما أطلق عليه:  العلم من يقولمن أهلف المريض أماالذي ال يضره الصوم، فر والمريض المسامسألة 

 الذي يشق معه الصوم، وهذا األقرب؛المرض لمعتبر  ا:ه في الفطر، ومنهم من يقولمرض فإنه يرخص ل

 وجع الضرس مرض، والصداع الخفيف مرض، والجرح الذي يصيب ويقع لإلنسان في يده أو رجله ألن
موراً بالصيام على  فيكون مأإذا لم يتأثر بالصومالمرض في حقيقته هو اختالل مزاج البدن، فو، مرضحوه ون

بحاجة إلى ويصير صاحبه هو المرض الذي يشق معه الصوم، في اآلية المرض المقصود سبيل الوجوب، ف
ن الكثيرين ممن لم يعتد الصوم أونحن نالحظ زداد وهناً وتعباً، بالصيام ي  ألنه؛الطعام أو الشراب أو الدواء
  .وخارت قواه، فكيف إذا كان مريضاً؟إذا صام وهو صحيح برك 



 ٢

األمر محل  وليس في حقه الصياميسيرة، فاألفضل لكنها مشقة يجد  يشق عليه الصوم، أو لمالمسافر إذا وأما 
، ه عنم في السفر لم ينهالصيا عن ا سئل كان يصوم في السفر، ولم-صلى اهللا عليه وسلم- ألن النبي اتفاق؛

صلى اهللا -له النبي يق لم ، إال أنه١))ليس من البر الصيام في السفر((: -عليه الصالة والسالم-ولكنه قال 
 يظلله الناس في السفر ، ابتداء وإنما قاله في مناسبة وقعت، وهو أنه رأى رجالً قد أغمي عليه-عليه وسلم

 توجيهاً في حالة معينة واقعة، ذكره، فهذا الكالم ٢))م في السفرليس من البر الصيا((: وهو صائم، فقال
: قال ألنه ثبت عن أبي الدرداء،  في السفريفضي بصاحبه إلى مثل هذاالذي ليس من البر الصيام  :والمعنى

في سفر، وإن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما منا  -صلى اهللا عليه وسلم-كنا مع رسول اهللا 
، فال شك أنه يلحقه مشقة بهذا ولكنها  ٣" وعبد اهللا بن رواحة-صلى اهللا عليه وسلم– إال رسول اهللا صائم

 إلى ذمة اإلنسان، وأسرع في المبادرة باإلتيان بفرض الصوم، وهو أسهل على فيكون ذلك أبرأمشقة محتملة، 
  .واهللا أعلمنه عوضاً، دة في وقت شريف ال يجد عاإلنسان من القضاء، كما أنه إيقاع لهذه العبا

: مسنده عن أيوب بن أبي تميمة قالوهذا الذي علقه البخاري وقد أسنده الحافظ أبو يعلى الموصلي في "

  ."ضعف أنس عن الصوم فصنع جفنة من ثريد فدعا ثالثين مسكيناً فأطعمهم

  :مخير بين حالتينمن لزمه اإلطعام 

  . أن يطعم عن كل يوم بيومه:األولى

 ويملك اإلطعام إلى آخر الشهر، ثم يطعميؤجل ف -رضي اهللا عنه-كما صنع أنس أن يصنع  :والثانية

 لكن ه،افيأكلونه، وإما أنه يعطيهم إيفي مائدة  إما أنه يجمعهم عليه ، وهو بالخيار في إطعامهم،المستحقين له
  . إنما تعلق به الحكم حينما أفطر، واهللا أعلم ألنهاإلطعام؛يقدم يجوز له أن ال 

 إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما، يفديان فقط وال قضاء عومما يلتحق بهذا المعنى الحامل والمرض"
  ."عليهما

يفديان فقط وال : يفطران ويفديان ويقضيان، وقيل: ا خالف كثير بين العلماء، فمنهم من قالفيههذه المسألة 
  . وال قضاءيفطران وال فدية:  وقيل يجب القضاء بال فدية،:قضاء، وقيل

، فهو إما أن يرجع لمصلحة نفسه: من يجب في حقه الصيامله أفطر الصواب النظر في هذا العذر الذي ألجو
  . الغير ومصلحة النفسةمرين، مصلحوإما أن يكون ذلك متعلقاً باألوإما أن يرجع إلى مصلحة غيره، 

وعللوا ذلك بأنه لم يثبت  -الصيام- القضاء أنه في الحاالت الثالث ال يلزم المفطر إالفجمهور أهل العلم على 
سوى لم يذكر في كتابه  -عز وجل–اهللا لذا فإن يوجب الجمع بين القضاء واإلطعام، وفي الشرع شيء 

  . ألصحاب األعذار المؤقتة]سورة البقرة) ١٨٤([ }فَِعدةٌ من َأياٍم ُأخَر{ :القضاء قال سبحانه

                                                
 بـرقم  ))ليس من البر الـصوم فـي الـسفر   (( واشتد الحر لل عليه ظُن لم-عليه وسلمصلى اهللا - باب قول النبي  –اري في كتاب الصوم  رواه البخ  1
 باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر –، ورواه مسلم في كتاب الصيام )٢/٦٨٧) (١٨٤٤(

  ).٢/٧٨٦) (١١١٥(من أطاقه بال ضرر أن يصوم ولمن يشق عليه أن يفطر برقم وأن األفضل ل
 .سبق تخريجه 2

 باب التخييـر فـي      –، ومسلم في كتاب الصيام      )٢/٦٨٦) (١٨٤٣( من رمضان ثم سافر برقم       ا باب إذا صام أيام    –رواه البخاري في كتاب الصوم       3
 ).٢/٧٩٠) (١١٢٢(الصوم والفطر في السفر برقم 



 ٣

: -رضعمفي الحامل وال-  وعن ابن عمر أيضاً أنهما قاال- تعالى عنهرضي اهللا-ولكن صح عن ابن عباس 

 بين اإلفطار وبين اإلطعام، وقول الصحابي إذا لم يعلم له اجمعف ،"إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وأطعمتا"
 من أجل تافطرلكون الحامل والمرضع أ في األصح، فمن أهل العلم من حمل كالمهما مخالف فإنه يعمل به

 معروف ا اتفاق، والخالف فيه، والمسألة ليست محللهذا االعتبارالقضاء واإلطعام :  األمرينهمالزم فغيرال
  .مشهور

  مصلحة النفس؛تبلغُن ااألمرإذا اجتمع إما ، و فقطانقضيما ي فإنهامهي خوفاً على نفساأفطرت إما إذا :قالواو

  .القضاء فقطإال  امعليهفليس ، الغيرل ا وليس من أجمهيا ومصلحتمهي مالحظة لنفساا أفطرتمألنه

إنسان في هدم إنقاذ ويدخل في حكم الحامل والمرضع كل من أفطر من أجل غيره، مثل لو أنه أفطر من أجل 
. فإنه يلزمه القضاء واإلطعامأو غرق أو حريق أو غير ذلك من األمور التي تقع للناس، فاحتاج إلى الفطر 

  .واهللا أعلم

هر رمضان الَِّذي ُأنِزَل ِفيِه الْقُرآن هدى لِّلنَّاِس وبينَاٍت من الْهدى والْفُرقَاِن فَمن شَِهد ِمنكُم شَ{ :وقال تعالى"
 رسالْي ِبكُم اللّه ِريدي اٍم ُأخَرَأي نةٌ مفٍَر فَِعدلَى سع ا َأوِريضم ن كَانمو همصفَلْي رالشَّه رسالْع ِبكُم ِريدالَ يو

ونتَشْكُر لَّكُملَعو اكُمدا هلَى مع واْ اللّهرِلتُكَبةَ وِلتُكِْملُواْ الِْعديمدح تعالى شهر الصيام ، ]سورة البقرة) ١٨٥([ }و
  ."من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن إلنزال القرآن العظيم فيه

لم يشتهر فال عبرة بذلك، وهذا الذي اعتمد إذا  و،الشتهاره شهراًالشهر سمي  }ر رمضانشَه{: قوله سبحانه
  إذا رأى الهالل ولم تعتبر رؤيتهأصالً كبيراً، وهو أن اإلنسانبناء عليه قرر ابن تيمية، وعليه شيخ اإلسالم 

يجوز له أن ال : الم يقول شيخ اإلس،؟أن يصوم سراً أو من وثق به وسمعهلسبب أو آلخر، هل يجب عليه 
وهو يعني الشهر، والشهر ال يعد  ٤))صوموا لرؤيته((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم–النبي ألن  ؛يصوم سراً

الصوم يوم تصومون، والفطر يوم ((:  قوله-صلى اهللا عليه وسلم–شهراً إال إذا اشتهر، ولذا جاء عن نبينا 
،  حقيقة-عز وجل- على ما في معلوم اهللا ا أن يقع المكلفون فيه، باعتبار أن هذه األمور ال يلزم٥))تفطرون

 فهذا شهر ،وا فيهئ، أو أن الشهر قد دخل حتى لو أخطلناس وحكموا بإكمال العدة ثالثينوإنما إذا اشتهر عند ا
يوم ثمانية بدالً من تسعة في عرفة، فهل يعتبر ومثله لو وقفوا معتبر صحيح، وال غضاضة عليهم في ذلك، 

، -عز وجل–هم صحيح؛ ألن األضحى يوم تضحون، وهذا من لطف اهللا ؟ الصحيح أن حجلوقوف باطالا
٦))شهرا عيد ال ينقصان((: -صلى اهللا عليه وسلم-قول النبي التي فسر بها المتعددة ه ولذا  كان من األوج 

 ألنهم ؛ والناس أكملوا العدةحقيقة في علم اهللا ثالثين يوماً،لو كان شهر رمضان أنه يعني رمضان وذا الحجة 

                                                
، )٢/٦٧٤) (١٨١٠( برقم ))إذا رأيتم الهالل فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا(( -صلى اهللا عليه وسلم–باب قول النبي – البخاري في كتاب الصوم رواه 4

ـ آباب وجوب صوم رمضان لرؤية الهالل والفطر لرؤية الهالل وأنه إذا غم في أوله أو             –ورواه مسلم في كتاب الصيام       ين خره أكملت عدة الشهر ثالث
 )٢/٧٦٢) (١٠٨٠(يوماً برقم 

  ).٧٣١٦(، وصححه األلباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم )٣/٨٠) (٦٩٧(رواه الترمذي برقم  5
صلى اهللا عليه –باب بيان معنى قوله –، ومسلم في كتاب الصيام )٢/٦٧٥) (١٨١٣(باب شهرا عيد ال ينقصان برقم   –رواه البخاري في كتاب الصوم       6

  ).٢/٧٦٦) (١٠٨٩(هرا عيد ال ينقصان برقم  ش-وسلم



 ٤

، كأنهم ال ينقص من أجورهم شيئ  وعشرين، لهم أجر ثالثيناً، فصاموا تسعهما رأوا الهالل لغيم أو نحو
  .وهو أشهر األوجهصاموا ثالثين يوماً، 

}انضمناتق،: رمضان كان يسمى في الجاهلية، فبأسماء مختلفة الشهور في الجاهلية سموا الجاهليون }ر 

  . فيهشدة الحرلمي بذلك س

، أو لشدة الحر الواقع فيه، إذا احترق جوفه من شدة العطشمن رمض الصائم :  قيل، بذلكرمضانسمي و
ت ليس عليها دليل،  والحقيقة أن هذه التعليال ألنه يرمض الذنوب،:قيلورمضت الفصال إذا اشتد الحر، : يقال

 .الشتاءفي بعض أحيانه رمضان يقع في يه اعتراض بأن يرد علشدة الحر ل رمضان سمي بذلك والتفسير بأن

  وقت، فشهر رمضان صادفحلول الفصولوقت الشهر  باعتبار ما وقع فيه ن التسميةإ :لأن يقاوالجواب 

مع هذا و وفي وسط الصيف، ، وفي أوله،ولذلك شهر ربيع معلوم أنه يأتي في وسط الشتاء،  فسمي بذلكحر
  .، واهللا أعلم فيه آنذاك وقت التسمية فكان ذلك باعتبار ما وقع،لم تزل التسمية مالصقة له

هية تنزل فيه على األنبياء، روى  الكتب اإللتبأنه الشهر الذي كانوكما اختصه بذلك فقد ورد الحديث "
:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-لة يعني ابن األسقع أن رسول اهللا ثا عن و-رحمه اهللا-اإلمام أحمد بن حنبل 

ن من رمضان، واإلنجيل لثالث  مضيت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لستٍّأنزل((
  ."٧))عشرة خلت من رمضان، وأنزل اهللا القرآن ألربع وعشرين خلت من رمضان

 وضعفه آخرون، -رحمه اهللا-ينجبر، ولهذا حسنه الشيخ األلباني لكنه ضعف قد و هذا الحديث فيه ضعف،
  .قوا المسند في الطبعة الجديدة حكموا بضعف هذا الحديثوالذين حق

}آنُأنِزَل ِفيِه الْقُر{في المراد بنزوله أمرانحتمل  ي:   

جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم نزل مفرقاً حسب كان إنزال القرآن  أن :األول
  .الوقائع واألحداث

ومعلوم أن ابتداء الوحي كان بالرؤيا ، -صلى اهللا عليه وسلم-له على النبي نزون المراد ابتدأ يكو أن: الثاني
أشهر قبل فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح كما في حديث عائشة، وكان ذلك ستة الصالحة، 

 ه كان يقع في شهرتحنثجاء في التواريخ والسير أن وقد  ويتعبد،  غار حراءنزول الملك، وكان يتحنث في

شَهر { :به أول اآلية يمكن أن يفسر وهذافي شهر رمضان،  ما نزل بإقرأ لفنزل عليه الملك أورمضان، 
آنُأنِزَل ِفيِه الْقُر الَِّذي انضمفي شهر رمضان-صلى اهللا عليه وسلم- يعني ابتدأ إنزاله على النبي }ر .  

سماء الدنيا في الإلى واحدة نزل جملة القرآن  أن يكونوذلك ب: القولينال منافاة بين  هأنبالقول الجمع وويمكن 
ثم بدأ ، ]سورة الدخان) ٣([ }ِإنَّا َأنزلْنَاه ِفي لَيلٍَة مباركٍَة ِإنَّا كُنَّا منِذِرين{:  رمضان كما قال سبحانه منالقدرليلة 

الجمع األقوال في ، وهذا أحسن منجماً حسب الوقائع واألحداثرمضان، ثم نزل نزول أوله في ليلة القدر من 
    ، خالفاً لمن قال من السلف كالشعبي -عز وجل-وتوجيهها وتفسير هذه اآلية، والعلم عند اهللا اآلراء بين 

 ثم يفرق على ،في السنةعليه رمضان، ما سينزل  من ليلة قدٍركل نه كان ينزل عليه في إ: -رحمه اهللا-

                                                
، وعلق عليه شعيب األرنؤوط  بأنـه حـديث          )١٥٧٥(، وحسنه األلباني في السلسلة الصحيحة برقم        )٤/١٠٧) (١٧٠٢٥(رواه أحمد في مسنده برقم       7

 .يحتمل تفردهضعيف تفرد به عمران القطان وهو ممن ال 



 ٥

 ان يأخذ القرآن من اهللا مباشرة، ال يأخذهكأصالً  جبريل ألنيه نظر، ، وهذا ف-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 

أحدث آية :  كما قال الزهريوال من بيت العزة في سماء الدنيا ، المالئكةي وال من أيد،من اللوح المحفوظ
م اهللا  فالمستقر عند السلف هو أحاديث تكلُّأحدث آية،: ا قالبالعرش آية الدين، فلو كان في سماء الدنيا لم

إذا تكلم اهللا بالوحي، فهذه كلها تدل على أن جبريل يأخذ من اهللا مباشرة، وأما كونه في سماء وبالوحي، 
 بهذا القرآن، -عز وجل-و في اللوح المحفوظ، أو في صحف مكرمة، فهذا كله لمزيد عناية اهللا أالدنيا، 

  . لههتشريفو

، هذا مدح للقرآن الذي ]سورة البقرة) ١٨٥([ }ٍت من الْهدى والْفُرقَاِنهدى لِّلنَّاِس وبينَا{: -جل وعال-وقوله "
 دالئل وحججاً بينة واضحة جلية لمن :وبينات أيه وصدقه واتبعه، أنزله اهللا هدى لقلوب العباد ممن آمن ب

ومفرقاً بين  دالة على صحة ما جاء به من الهدى المنافي للضالل، والرشد المخالف للغي، ،فهمها وتدبرها
  . والحالل والحرام،الحق والباطل

، هذا إيجاب حتم على من شهد استهالل ]سورة البقرة) ١٨٥([ }فَمن شَِهد ِمنكُم الشَّهر فَلْيصمه{ :وقوله تعالى
 ونسخت ، كان مقيماً في البلد حين دخل شهر رمضان وهو صحيح في بدنه أن يصوم ال محالة:الشهر أي

دي بإطعام مسكين عن كل يوم كما تقدم يف أن يفطر وإلباحة المتقدمة لمن كان صحيحاً مقيماًهذه اآلية ا
ومن كَان {: بيانه، ولما حتم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر في اإلفطار بشرط القضاء فقال

اٍم ُأخَرَأي نةٌ مفٍَر فَِعدلَى سع ا َأوِريضومن كان به مرض في بدنه يشق :، معناه]قرةسورة الب) ١٨٥([ }م 
ه عدة ما يفعلأفطر  فإذا ، فله أن يفطرالسفر  في حالة:عليه الصيام معه أو يؤذيه، أو كان على سفر أي

 :، أي]سورة البقرة) ١٨٥([ }يِريد اللّه ِبكُم الْيسر والَ يِريد ِبكُم الْعسر{ :في السفر من األيام، ولهذا قالأفطره 

إنما رخص لكم في الفطر في حال المرض وفي السفر مع تحتمه في حق المقيم الصحيح تيسيراً عليكم 
  ."ورحمة بكم

، وعرض له عارض من  ليس معناه أنه إن أدرك أول الشهر}فَمن شَِهد ِمنكُم الشَّهر{: -تبارك وتعالى-قوله 
فليس هذا هو المراد، وعامة أهل العلم سلفاً ف، كما ذكر عن بعض السل له الفطر حل فال يمرض أو سفر

 ثبت أنه سافر في رمضان وأفطر، كما حصل في غزوة -صلى اهللا عليه وسلم–وخلفاً على خالفه، والنبي 
، والحاصل أن اإلنسان إذا عرض له ما -عليه الصالة والسالم- في رمضان ومع هذا أفطرالفتح وكانت 

  . عليه عامة أهل العلم-كما أسلفنا-، وهذا يبيح له الفطر أفطر بشرط القضاء

 أنه خرج في شهر رمضان لغزوة الفتح فسار -صلى اهللا عليه وسلم-وقد ثبتت السنة عن رسول اهللا "
ر في ذلك على التخيير وليس أخرجه صاحبا الصحيح واألم. ٨حتى بلغ الكديد، ثم أفطر وأمر الناس بالفطر

 ،فمنا الصائم:  في شهر رمضان، قال-صلى اهللا عليه وسلم-اهللا ألنهم كانوا يخرجون مع رسول بحتم؛ 
  ."صائم وال المفطر على ال،ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر

                                                
باب جواز الـصوم  –ورواه مسلم في كتاب الصيام ) ٢/٦٨٦) (١٨٤٢(أيام من رمضان ثم سافر برقم باب إذا صام –رواه البخاري في كتاب الصوم      8

والفطر في شهر رمضان في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، وأن األفضل لمن أطاقه بال ضرر أن يصوم، ولمن يشق عليه أن يفطر بـرقم     
)٢/٧٨٤) (١١١٣(  



 ٦

على القتال، فإنهم به  للصحابة بالفطر في غزوة الفتح كان من أجل تقويهم -صلى اهللا عليه وسلم–ر النبي أم
ا بلغه أن رجاالً لم ن عدوهم في الغد، وأن الفطر أقوى لهم، ولملما قربوا من مكة أخبرهم أنهم سيلقو

  .يقاس عليها مثلهامعينة، تعتبر  حالة ، وهذه٩))ةأولئك العصاة، أولئك العصا((: يفطروا، قال

، فمثل هذا  وال يشق عليه إما أن ال يؤثر فيه الصوم:حاالتال  ال يخلو من إحدىلمسافرفإن ا ،وأما السفر
، فإن كانت الصيامأيضاً في حقه األفضل  فيسيرةلكنها مشقة الصيام  يشق عليه قه الصوم، أوفي حاألولى 

    يجب عليه الفطر لقوله ففي هذه الحالة  إلى الضرر الصيام بهفضي وإذا أالفطر، ال بأس بيرة فالمشقة كب

إلنسان مخير فيه بين  ا-بإطالق– والسفر، ١٠))ليس من البر الصيام في السفر(( :-صلى اهللا عليه وسلم–
ن اهللا يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى أ(( : أخبر-صلى اهللا عليه وسلم–الفطر والصيام إال أن النبي 

  . والرفق بهمن أجل التيسير والتخفيففيندب له الترخص ، ١١))عزائمه

 -صلى اهللا عليه وسلم-فلو كان اإلفطار هو الواجب ألنكر عليهم الصيام، بل الذي ثبت من فعل رسول اهللا "

:  قال-رضي اهللا تعالى عنه-أنه كان في مثل هذه الحالة صائماً، لما ثبت في الصحيحين عن أبي الدرداء 

 كان أحدنا ليضع  في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن-صلى اهللا عليه وسلم-خرجنا مع رسول اهللا "
، " وعبد اهللا بن رواحة-صلى اهللا عليه وسلم-  رسول اهللاه من شدة الحر، وما فينا صائم إاليده على رأس

 أنه سئل عن -صلى اهللا عليه وسلم-واإلفطار في السفر أفضل أخذاً بالرخصة، ولما ثبت عن رسول اهللا 
  ."١٢)) ومن صام فال جناح عليه،من أفطر فحسن((: الصوم في السفر فقال

الوارد  حديثهذا ال : منهاتبارات معينةعالفي رمضان الصيام فرضية أو ر نص أهل العلم على جواز الفط
 بالخيار بين ، فترك األمر له)) ومن صام فال جناح عليه،من أفطر فحسن(( :رسفالالصائم في في حق 

فأحيانا يمتنع عن األكل والشرب وهو غير صائم، فاألفضل له لمريض خر لآهناك اعتبار و، الصيام واإلفطار
صلى اهللا -النبي ألن   وإرغامه على الشرب ونفسه تعافه؛على األكلأن ينوي الصيام، وال ينبغي إكراهه 

قد يكون إذ ، ١٣))ال تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب فإنما يطعمهم اهللا ويسقيهم((:  قال-عليه وسلم
ويترك  ،، فال يكره عليههالصوم أروح لقلبه، ويجد انشراحاً وإقباالً بسببه، ويعينه على التخلص من مرض

  .ر له فهو أعرف بحالهاألم

أصلح إن نيته  على هو مأجورونوي اإلمساك عن المفطرات، ي أن  فاألفضلأحياناً المسافر ال يجد شيئاً يأكلهو
  . واهللا أعلمحظ في هذا الجانب،تالال بد أن عتبارات اال مثل هذهف، نيته وأعملها

                                                
 جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، وأن األفضل لمن                   باب–رواه مسلم في كتاب الصيام       9

 )٧٨٥) (١١١٤(أطاقه بال ضرر أن يصوم، ولمن يشق عليه أن يفطر برقم 
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 ٧

هما سواء لحديث عائشة أن حمزة : فة عليكم برخصة اهللا التي رخص لكم، وقالت طائ:وقال في حديث آخر"
: فقال. إني كثير الصيام أفأصوم في السفر -صلى اهللا عليه وسلم–يا رسول اهللا : بن عمرو األسلمي قالا

  ." وهو في الصحيحين١٤.)) وإن شئت فأفطر،إن شئت فصم((

صلى – أن النبي  بعضها مثبتةها، وأحاديث الصيام في السفر جاءتالجمع بين النصوص أولى من إهمال أحد
ليس من البر الصيام (( :وبعضها نفت األمر بالصيام في السفر كحديث،  كان يصوم في السفر- عليه وسلماهللا

وعند الجمع خر، بل المطلوب الجمع بين هذه األحاديث، بأفضلية أحد األمرين على اآلفال يحكم  ))في السفر
  .يعرف أن الحكم يتفاوت

صلى اهللا عليه - أن رسول اهللا -رضي اهللا تعالى عنه-طار أفضل لحديث جابر إن شق الصيام فاإلف: وقيل"
. ))في السفرالصيام ليس من البر ((: فقال. صائم: ؟ قالوا))ما هذا((: لل عليه فقالالً قد ظُ رأى رج-وسلم

  .أخرجاه

 الصيام، وال  إليه فهذا يتعين عليه اإلفطار ويحرم عليهب عن السنة ورأى أن الفطر مكروهفأما إن رغ
 ألن التتابع إنما وجب في ؛يجب التتابع في القضاء، بل إن شاء فرق وإن شاء تابع، وعليه ثبتت الدالئل

ما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام أيام عدة ما أفطر، ولهذا قال أه في الشهر، فئالشهر لضرورة أدا
  ."]قرةسورة الب) ١٨٥([ }فَِعدةٌ من َأياٍم ُأخَر{: تعالى

، لكن -عز وجل- اهللا اأطلقهوتبقى اآلية كما ،  فال يجب، في القضاءلم يقيد التتابع }فَِعدةٌ من َأياٍم ُأخَر{: قوله
غاية ما ورد في ذلك و لم يرد فيه شيء ال في الكتاب وال في السنة، القادم؟قبل رمضان القضاء هل يجب 

  لمكان رسول اهللا ؛ إال في شعبانأستطيع أن أقضيهفال رمضان من   الصومكان يكون علي" :حديث عائشة

ما عليها من  رمضان اآلخر إال وقد صامت فكانت تتحرى أن ال يدخل عليها ،"مني-صلى اهللا عليه وسلم-
ته رمضان اف، وإن ى ما عليهوقد قضإال اآلخر ، ففهم منه بعض أهل العلم أنه ال يأتي عليه رمضان القضاء

إن كان ذلك لغير عذر، فإنه يجب عليه الصوم واإلطعام، كفارة :  رمضان اآلخر، قالواودخل عليهذلك العام، 
 وليست المسألة محل اتفاق، واهللا أعلم -مرضي اهللا تعالى عنه-عن التأخير، وهذا قال به جماعة من السلف 

  .بالصواب

  .وصلى اهللا وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

                                                
باب التخيير في الـصوم  –، ورواه مسلم في كتاب الصيام )٢/٦٨٦) (١٨٤١(باب الصوم في السفر واإلفطار برقم –رواه البخاري في كتاب الصوم      14

  ).٢/٧٨٩) (١١٢١(م والفطر في السفر برق
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )٧٩ (تفسير ابن كثيرالمصباح المنير في 

   خالد بن عثمان السبت/الشيخ

  

  .صالة والسالم على خير خلق اهللا أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالهللا رب العالمين، والحمد 

سورة ) ١٨٥([ }يسر والَ يِريد ِبكُم الْعسريِريد اللّه ِبكُم الْ{ :ثم قال تعالى": - تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 

يسروا وال ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-، وروى اإلمام أحمد عن أنس بن مالك أن رسول اهللا ]البقرة
  .، أخرجاه في الصحيحين١))تعسروا، وسكنوا وال تنفروا

:  وأبي موسى حين بعثهما إلى اليمن قال لمعاذ-صلى اهللا عليه وسلم-وفي الصحيحين أيضاً أن رسول اهللا 

  .٢))بشرا وال تنفرا، ويسرا وال تعسرا، وتطاوعا وال تختلفا((

 لكم في اإلفطار صخَ إنما أر:، أي}يِريد اللّه ِبكُم الْيسر والَ يِريد ِبكُم الْعسر وِلتُكِْملُواْ الِْعدةَ{: هومعنى قول
  ." أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركمذار إلرادته بكم اليسر، وإنماوالسفر ونحوهما من األعللمرض 

  :أما بعد.. السالم على رسول اهللا والصالة و،الحمد هللا ،بسم اهللا الرحمن الرحيم

 لكم في اإلفطار للمرض والسفر ونحوه إلرادة ص إنما أرخَ: أي}وِلتُكِْملُواْ الِْعدةَ{ :-تبارك وتعالى-فقوله 
ذلك النقص الحاصل بسبب هذا  لجبراناًو من أجل إكمال عدة الصوم،لكم نما أمركم بالقضاء تخفيفاً اليسر، وإ

  .العذر

 ولتذكروا اهللا عند انقضاء عبادتكم كما :أي }وِلتُكَبرواْ اللّه علَى ما هداكُم ولَعلَّكُم تَشْكُرون{ :وقوله تعالى"
فَِإذَا { :، وقال]سورة البقرة) ٢٠٠([ }كَكُم فَاذْكُرواْ اللّه كَِذكِْركُم آباءكُم َأو َأشَد ِذكْرافَِإذَا قَضيتُم منَاِس{: قال

 ونتُفِْلح لَّكُما لَّعكَِثير وا اللَّهاذْكُرِل اللَِّه وتَغُوا ِمن فَضابِض ووا ِفي الَْأرلَاةُ فَانتَِشرِت الصسورة ) ١٠([ }قُِضي

 }وِمن اللَّيِل فَسبحه وَأدبار السجوِد * وسبح ِبحمِد ربك قَبَل طُلُوِع الشَّمِس وقَبَل الْغُروِب{: ، وقال]معةالج

 ، ولهذا جاءت السنة باستحباب التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات المكتوبات،]سورة ق) ٤٠-٣٩([

  ." إال بالتكبير-صلى اهللا عليه وسلم-عرف انقضاء صالة رسول اهللا ما كنا ن: وقال ابن عباس

ن بعضهم إمن أهل العلم من يرى سنية الجهر بالذكر دبر الصالة المفروضة استدالالً بأثر ابن عباس، حتى 
 :-سبحانه- على ذلك بقوله رى خالفه مستدالًي  ومن أهل العلم منألف في هذه المسألة رسالة مستقلة،

) ٢٠٥([ }كُر ربك ِفي نَفِْسك تَضرعاً وِخيفَةً ودون الْجهِر ِمن الْقَوِل ِبالْغُدو واآلصاِل والَ تَكُن من الْغَاِفِلينواذْ{

صلى -النبي بأمر ، و]سورة األعراف) ٥٥([ }ادعواْ ربكُم تَضرعا وخُفْيةً{ :-عز وجل–وقوله ، ]سورة األعراف
كلما علوا بالتكبير  يرفعون أصواتهم في أسفارهم  لما كان الصحابة بخفض الصوت بالذكر-اهللا عليه وسلم

                                                
، ومسلم في كتاب الجهاد )٥/٢٢٦٩) (٥٧٧٤(برقم )) يسروا وال تعسروا  ((-صلى اهللا عليه وسلم   –باب قول النبي    –رواه البخاري في كتاب األدب        -1

  )٣/١٣٥٩) (١٧٣٤(قم باب في األمر بالتيسير وترك التنفير بر–والسير 
، )٣/١١٠٤) (٢٨٧٣(باب ما يكره من التنازع واالختالف في الحرب وعقوبة من عصى إمامـه بـرقم                – رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير        - 2

  ).٣/١٣٥٩) (١٧٣٣(ورواه مسلم في كتاب الجهاد والسير برقم 



 ٢

إنما تدعون سميعاً  وال غائباً، إنكم ال تدعون أصم((: وقال، وادياًإذا هبطوا أو بالتسبيح ،  من األرضاًمرتفع
وردت في الدعاء، وأثر ابن ، والثانية  العامكرلكن المالحظ أن اآلية األولى جاءت في الذ، )٣(...))بصيراً
ن األصل في إ :ويدفع توهم التعارض وذلك بأن يقاليمكن الجمع هذا مما  أدبار الصلوات، ونص على عباس

فيه الصوت بالذكر رفع ت النصوص في استحباب الذكر خفض الصوت، ودون الجهر من القول، إال ما ورد
ن األصل في الذكر ترك إ:  لمن قالاًوهذا خالف ، والتلبية، والذكر بعد الصالةكتكبيرات العيد، وأيام التشريق،

  .القول به؛ ألنه إهدار لمثل هذه األحاديثخطأ وواضح الجهر، وأطلق ذلك وعممه على جميع النصوص، 

اهللا صلى -وعند الشافعي جواز رفع الصوت بالذكر إذا كان في مقام التعليم، ويحمل عليه أحاديث رفع النبي 
الناس في زماننا بحاجة إلى صحته فإن على فرضية  صوته بالذكر، إال أنه ال دليل يؤكد ذلك، و-عليه وسلم

،  يؤدي إلى التوسعة فيه إذ قد،طراده لعدم انضباط المسألةاب يصع ف،التعليم أكثر من زمان الصحابة
خالصة أن غاية ما قيل في أمر رفع والوالخروج عن المقبول والمعقول، وسد الذرائع أمر مقنن في الدين، 

  .الصوت بالذكر أدبار الصلوات أنها من السنة، واهللا تعالى أعلم

وِلتُكِْملُواْ الِْعدةَ وِلتُكَبرواْ اللّه { ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر من هذه اآلية"
اكُمدا هلَى مسورة البقرة) ١٨٥([ }ع[".  

 فذهب بعضهم إلى اعتبار رؤية ،من رأوا مشروعية التكبير مستدلين بهذه اآلية، اختلفوا في بداية التكبير
هالل شوال، وهو قول كثير من أهل العلم، ويرون أن برؤية هالل شوال يكونون قد أكملوا عدة الشهر، 

  .التكبيرئذ ويشرع لهم عند

حتى يخرج اإلمام إلى الصالة، وقيل  وتستمر ،يوم العيدر فجبعد صالة بداية التكبير وذهب آخرون إلى أن 
  .غير هذا

  .والتكبير في عيد الفطر تكبير مطلق ال يتقيد بأدبار الصلوات، واهللا أعلم

إذا قمتم بما أمركم اهللا من طاعته بأداء فرائضه، وترك محارمه، :  أي}ولَعلَّكُم تَشْكُرون{: وقوله تعالى"
وِإذَا سَألَك ِعباِدي عنِّي فَِإنِّي قَِريب ُأِجيب {:  قال تعالىكرين بذلك،أن تكونوا من الشاوحفظ حدوده فلعلكم 

ونشُدري ملَّهْؤِمنُواْ ِبي لَعلْيواْ ِلي وتَِجيبساِن فَلْيعاِع ِإذَا دةَ الدوعسورة البقرة) ١٨٦([ }د[".  

إذا  عن قرب إجابته -عز وجل–من اهللا خبار إهذا  }اِدي عنِّي فَِإنِّي قَِريبوِإذَا سَألَك ِعب{ :-سبحانه-قوله 
 اغفر لي، أو أن المراد ييا رب:  فقال إذا سأل بلسان المقالعياهذا الدعاء هل هو دعوة الدلكن  ،سأله عباده

امه واعتكافه وحجه  بصالته وصي-عز وجل-ن المتقرب إنما يتقرب إلى اهللا أل ؛ بالفعل والحالبذلك السؤاُل
، وحقيقة من تأمل اآلية وجد أنها ؟ بفعله وحاله سائالً، فيعتبر-عز وجل-تحصيل مرضات اهللا  من أجل

 أنهم إذا استجابوا له والمعنى، }فَلْيستَِجيبواْ ِلي ولْيْؤِمنُواْ ِبي{ : ولذلك قال بعد ذلك جواباً لهذامل المعنيين،تتح
في المراد دعاء زيهم على إيمانهم وعبادتهم وتقواهم، فيدخل الى طاعته، فيجآمنوا وعبدوه واستقاموا ع

  .المسألة ودعاء العبادة

                                                

  الذكر والدعاءومسلم في كتاب) ١٠٩١ص  / ٣ج ) (٢٨٣٠(فع الصوت في التكبير  ما يكره من ر باب–أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير  - 3

 ).٢٠٧٦ص  / ٤ج ) (٢٧٠٤(باب استحباب خفض الصوت بالذكر  - الستغفاروا



 ٣

خاص للسائلين القرب ، والبمعنى أن اهللا قريب من خلقه،  القرب المقصود به القرب العام}فَِإنِّي قَِريب{: قوله
القرب ، فالمقصود بهذا ٤))ربت منه ذراعاً شبراً، تقمنيمن تقرب و((جاء في الحديث ،  والعابدينوالداعين

 }ونَحن َأقْرب ِإلَيِه ِمن حبِل الْوِريِد{ : عن المحتضر-تبارك وتعالى-قرب خاص لمن تقرب إليه، وفي قوله 

والخالصة  يرجع إلى المالئكة، ه قرب، وفسر بأن-عز وجل-، فسر بأن القرب يرجع إلى اهللا ]سورة ق) ١٦([
  .قريب ممن سأله، قريب من عابديه: أيرة يراد به معنى عام، وتارة يراد به معنى خاص، القرب تاأن 

 في غزاة -صلى اهللا عليه وسلم-كنا مع رسول اهللا : األشعري قالموسى مام أحمد عن أبي وروى اإل"
  "..فاًرفاً وال نعلوا شَرا ال نصعد شَفجعلن

  . أو علو الحسب، ومن البعير سنامه إلى آخره،مجد والالمكان العاليو ، العلو-كةمحر–ف رالشَّ

يا أيها ((:  وال نهبط وادياً إال رفعنا أصواتنا بالتكبير، فدنا منا فقال،فاًر شَ، وال نعلوفاًرفجعلنا ال نصعد شَ"
ون  وال غائباً، إنما تدعون سميعاً بصيراً، إن الذي تدعوا على أنفسكم، فإنكم ال تدعون أصمعبراالناس 

ال أعلمك كلمة من كنوز الجنة، ال حول وال قوة إال أأقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يا عبد اهللا بن قيس، 
  .أخرجاه في الصحيحين، وبقية الجماعة بنحوه. ٥))باهللا

يقول اهللا ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم- أن النبي -رضي اهللا تعالى عنه-وروى اإلمام أحمد عن أنس 
  .٦))ا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا دعانيأن: ((تعالى

:  قال-صلى اهللا عليه وسلم- أن النبي -رضي اهللا تعالى عنه-أبي سعيد  وروى اإلمام أحمد  أيضاً عن

 إثم وال قطيعة رحم إال أعطاه اهللا بها إحدى ثالث ا بدعوة ليس فيه-عز وجل-ما من مسلم يدعو اهللا ((
 ))إما أن يدخرها له في األخرى، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلهاإما أن يعجل له دعوته، و: خصال

  .٧))أكثر اهللا(( :إذاً نكثر، قال: قالوا

صلى اهللا عليه -بن اإلمام أحمد عند جبير بن نفير أن عبادة بن الصامت حدثهم أن النبي اوروى عبد اهللا 
 بدعوة إال آتاه اهللا إياها، أو كف -عز وجل-ما على ظهر األرض من رجل مسلم يدعو اهللا ((:  قال-وسلم

  .ورواه الترمذي. ٨))عنه من السوء مثلها، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم

:  قال-صلى اهللا عليه وسلم- أن رسول اهللا -رضي اهللا تعالى عنه-لك عن أبي هريرة اوروى اإلمام م

 الصحيحين من حديث مالك أخرجاه في. ٩))يستجاب ألحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي((
  . وأثابه اهللا الجنة-رحمه اهللا-وهذا لفظ البخاري 

                                                
  .)٤/٢٠٦٨) (٢٦٨٧(باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى اهللا تعالى برقم –رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار  - 4
 ).٦/٢٤٣٧) (٦٢٣٦(باب ال حول وال قوة إال باهللا برقم –رواه البخاري في كتاب القدر  - 5

  ).٤/٢٠٦٧) (٢٦٧٥(باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى اهللا تعالى برقم –رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار  - 6
  ).١٠٥٧٤(باني في صحيح الجامع الصغير وزيادته برقم ، وحسنه األل)٥/٥٦٦) (٣٥٧٣(رواه الترمذي برقم  - 7
 . هو صحيح لغيره وهذا إسناد حسن من أجل ابن ثوبان:، وقال شعيب األرنؤوط)٥/٣٢٩) (٢٢٨٣٧(رواه أحمد في مسنده برقم  - 8

    اب الذكر والدعاء والتوبة واالسـتغفار  ، ومسلم في كت)٥/٢٣٣٥) (٥٩٨١(باب يستجاب للعبد ما لم يعجل برقم     –رواه البخاري في كتاب الدعوات       - 9

 ).٤/٢٠٩٥) (٢٧٣٥(باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول دعوت فلم يستجب لي برقم  –



 ٤

ال يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو ((:  أنه قال-صلى اهللا عليه وسلم-وروى مسلم عنه عن النبي 
لم أر قد دعوت، وقد دعوت ف: يقول((: قال. وما االستعجال: ، قيل يا رسول اهللا))قطيعة رحم ما لم يستعجل

  .١٠))يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء

:  قال-رضي اهللا تعالى عنه- عن أبي هريرة هوفي مسند اإلمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي وابن ماج

ثالثة ال ترد دعوتهم، اإلمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة ((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا 
بعزتي ألنصرنك ولو بعد :  دون الغمام يوم القيامة وتفتح لها أبواب السماء، يقولالمظلوم يرفعها اهللا

  ."١١))حين

أن للصائم وهي تفيد ،  الصحيحفي المسندوقع   هكذا))والصائم حتى يفطر((: -صلى اهللا عليه وسلم–قوله 
جاء في إال أنه قد  ،غير هذاب يقضي علم حديث صحيحوال يومه، صادف دعاؤه أي لحظة من يدعوة مستجابة 

الصائم حين و((: كما عند الترمذي ه فحسبفطرللصائم عند  تخصيص اإلجابة ما يفيدبعض الروايات 
  .واهللا أعلم،  بما فيهم األلباني في الجامع الصغير حكم العلماء بضعفهالكن ١٢))يفطر

كُم هن ِلباس لَّكُم وَأنتُم ِلباس لَّهن عِلم اللّه َأنَّكُم كُنتُم ُأِحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصياِم الرفَثُ ِإلَى ِنسآِئ{: وقال تعالى"
 نيتَبتَّى يواْ حباشْركُلُواْ وو لَكُم اللّه ا كَتَبتَغُواْ مابو نوهاِشرب فَاآلن نكُمفَا ععو كُملَيع فَتَاب كُمَأنفُس تَخْتانُون

لْخَيطُ اَألبيض ِمن الْخَيِط اَألسوِد ِمن الْفَجِر ثُم َأِتمواْ الصيام ِإلَى الَّليِل والَ تُباِشروهن وَأنتُم عاِكفُون ِفي لَكُم ا
  ".]سورة البقرة) ١٨٧([ }هم يتَّقُونالْمساِجِد ِتلْك حدود اللِّه فَالَ تَقْربوها كَذَِلك يبين اللّه آياِتِه ِللنَّاِس لَعلَّ

  : ما سبق من قولهل إما اسخة،هذه اآلية ن تعتبر }ُأِحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصياِم الرفَثُ ِإلَى ِنسآِئكُم{: -سبحانه- قوله

}تَتَّقُون لَّكُملَع ِلكُمِمن قَب لَى الَِّذينع ا كُِتبتكون ، أوعتبار أن التشبيه في الصفة ال،]سورة البقرة) ١٨٣([ }كَم 
  .السنةناسخة لما ثبت في 

 من تضمنها معنى أحسن، وهي الفعلا معنى همن لتض"إلى"ـ بتعدي }ِإلَى ِنسآِئكُم{: -سبحانه-وقوله 
كانت بمعنى مع، وإذا تضمنت معنى الفعل صارت بمعنى الحرف نها تتضمن معنى إ :قلنا ألننا إذا ؛الحرف

:  تعالىهكما في قول موضع غيروقد ورد التعدي بإلى في إلى النساء بالقسط؛ والمقصود اإلفضاء اإلفضاء 

}ِهمتُقِْسطُوا ِإلَيو موهرَأن تَب اِركُمن ِديوكُم مخِْرجي لَميِن وِفي الد قَاِتلُوكُمي لَم ِن الَِّذينع اللَّه اكُمنْه٨([ }لَا ي (

 مضمن وهفوتقسطوا إليهم، فهنا يقال بالتضيمن، : قال لكنه  تقسطوا معهم،:ن يقولدر أفالمتبا ]ةسورة الممتحن
بمعنى اإلحسان، والقسط بمعنى العدل، وأراد من تضمينه معنى في اآلية البر ومعنى اإلحسان واإلفضاء، 

تلوكم في الدين، ولم ا لم يقاإلفضاء تداخل المصالح في العالقات التجارية التي تشتركون فيها، في حالة إذا
  .يخرجوكم من دياركم، ولم يظاهروا على إخراجكم

                                                
 )٢٧٣٥(دعوت فلم يستجب لي بـرقم       : باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول        –رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار          - 10

)٤/٢٠٩٥.( 

، ولم يوجد بهـذا     )٢/٣٠٤) (٨٠٣٠(، وأحمد في مسنده برقم      )١/٥٥٧) (١٧٥٢(رواه ابن ماجه برقم     و،  )٤/٦٧٢) (٢٥٢٦(رواه الترمذي برقم     - 11
 .اللفظ في سنن النسائي

  ).٦٣٣٩(، وضعفها األلباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم )٤/٦٧٢) (٢٥٢٦(رواه الترمذي برقم  - 12



 ٥

ع لما كان عليه األمر في ابتدأ اإلسالم، فإنه كان إذا أفطر أحدهم هذه رخصة من اهللا تعالى للمسلمين ورفْ"

عشاء حرم إنما يحل له األكل والشرب والجماع إلى صالة العشاء، أو ينام قبل ذلك، فمتى نام أو صلى ال
   ".شقة كبيرةفوجدوا من ذلك م لة القابلة،عليه الطعام والشراب والجماع إلى اللي

 ذلك بصالة العشاء ولم تْمنها ما قيدألن   هو جمع بين اآلثار الواردة؛-رحمه اهللا-كالم الحافظ ابن كثير 
ييد فيها بالنوم،  ما جاء التق:نها، وم في الليلة القابلةشرب حتى صالة العشاءحت له األكل والافأبذكر النوم، ت

يأكل ويشرب ويحل له : فإذا نام حرم عليه الطعام والشراب إلى الفطر في اليوم الثاني، فهو جمع بينهما بقوله
  .متنع بعدها عن األكل والشرب حتى الليلة القابلةاالجماع إلى العشاء ما لم ينازعه النوم قبل ذلك، فإن نازعه 

جبير،  وسعيد بن ، ومجاهد، وعطاء،-رضي اهللا تعالى عنه- قاله ابن عباس ماعوالرفث هنا هو الج"
 ، وإبراهيم النخعي، والضحاك، والزهري، وقتادة، والحسن، وعمرو بن دينار، وسالم بن عبد اهللا،وطاوس
  ."نيا ومقاتل بن ح،سانيا وعطاء الخر،والسدي

ما يطلبه الرجل من امرأته   كل وهو، الجماعأعم منأنه األصل في معنى الرفث  على أن كثير من السلف
 األصل في كالم العرب، لكن ما المراد به في بعض المواضع، مثل وهورفث، : من ألوان االستمتاع، يقال له

  وكثير من،ر كالم الحافظ ابن كثيراه ظ]سورة البقرة) ١٨٧([ ؟}ُأِحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصياِم الرفَثُ{ :قوله تعالى هنا

 ، على مفهوم المخالفة في نهار رمضانيدل دليل على تحريم ما دونهالسلف أن المقصود الوقاع فقط، فلم 
سورة ) ١٩٧([ }فَمن فَرض ِفيِهن الْحج فَالَ رفَثَ والَ فُسوقَ والَ ِجداَل ِفي الْحج{ :-تبارك وتعالى-وفي قوله 

  .حضرة النساء يدخل فيهبخصوصه في اعيه ومقدماته، حتى الكالم ، المقصود بالرفث هو الجماع ودو]البقرة

رضي اهللا تعالى -، قال ابن عباس ]سورة البقرة) ١٨٧([ }هن ِلباس لَّكُم وَأنتُم ِلباس لَّهن{: وقوله تعالى"
م وأنتم يعني هن سكن لك: مقاتل بن حيان، والحسن، وقتادة، والسدي، و وسعيد بن جبير، ومجاهد،-عنه

  .سكن لهن

 وحاصله أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط اآلخر هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهن،: أنسوقال الربيع بن 
  ." لئال يشق ذلك عليهم ويحرجوا؛ويماسه ويضاجعه، فناسب أن يرخص لهم في المجامعة في ليل رمضان

 ألن هذا ه بالالزم؛تفسير تفسير من فسره بالسكن يعتبر من }لَّكُم وَأنتُم ِلباس لَّهنهن ِلباس {: قوله سبحانه

  .، والمضاجعةالسكن إنما يحصل بهذه المعاشرة

أن كل واحد : معنىوال أشبه ما يكون بالتفسير المطابق؛ لحاف لكم وأنت لحاف لهن، هذاهن : وقول من قال
  . عن أبصار سائر الناس-ينكم من الجماعفيما يكون ب-منكم ستر لصاحبه 

 كل منهما جلالمتزاج، الذي يحصل بامتزا: فقال }هن ِلباس لَّكُم وَأنتُم ِلباس لَّهن{: أو كما يقول بعضهم
فراش، ويقال لها : المتزاج بين الثوب والبسه، ومعلوم أن المرأة يقال لها يحصل اامباآلخر عند الوقاع، ك

  .يكنى عن المرأة باإلزار وبالفراشزار، إ: أيضاً

فكل واحد منهما   إلى تجردهما في لحاف واحد، بالنظر}هن ِلباس لَّكُم وَأنتُم ِلباس لَّهن{: وبعضهم يقول
يكون بالنسبة لآلخر بمنزلة ما يلبسه على جسده من ثيابه، فهو كناية على هذا االعتبار عن اجتماعهما 

بها عن الجسد، فهو قاله بعض أهل العلم، والثياب يكنى أو في لحاف واحد، هذا ،فراش واحدن في متجردي 
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 : وقيل، القلب والنفس:قيل، فقد ]سورة المدثر) ٤([ }وِثيابك فَطَهر{: أحد المعاني المذكورة في قوله تعالى

  .دخل فيه،واهللا أعلم الثياب الظاهرة تطهر من النجاسات، وهذه المعاني كلها ت: وقيل،الجسد

صلى اهللا عليه -كان أصحاب النبي :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-وقال أبو إسحاق عن البراء بن عازب "
 كان ياألنصار رمة قيس بن ص إذا كان الرجل صائماً فنام قبل أن يفطر، لم يأكل إلى مثلها، وإن-وسلم
ال، : قالت. هل عندك طعام: تى امرأته فقالأر  وكان يومه ذلك يعمل في أرضه، فلما حضر اإلفطا،صائماً

خيبة لك أنمت؟ فلما انتصف : لما رأته نائماً قالتفولكن أنطلق فأطلب لك، فغلبته عينه فنام، وجاءت امرأته 
ثُ ُأِحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصياِم الرفَ{ :، فنزلت هذه اآلية-صلى اهللا عليه وسلم-النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي 

آِئكُمِر{: إلى قوله }ِإلَى ِنسالْفَج ِد ِمنوِط اَألسالْخَي ِمن ضيطُ اَألبالْخَي لَكُم نيتَبتَّى يواْ حباشْركُلُواْ وو{ ،
  ."ففرحوا بها فرحاً شديداً

تي تذكر ذلك نظر إلى هذه الرواية، ونظر إلى الروايات األخرى ال  ابن كثير، في اآلية صريحسبب النزول
قط ما لم يحصل له نوم، فإن يأكل ويشرب إلى العشاء ف: هلبقوفجمع بينها محدوداً بحد، وهو وقت العشاء، 

  .وجه حسن من الجمع بين الرواياتمتنع عن األكل والشرب، وهذا احصل النوم 

ال يقربون لما نزل صوم رمضان كانوا : ولفظ البخاري هاهنا من طريق أبي إسحاق سمعت البراء قال"
عِلم اللّه َأنَّكُم كُنتُم تَخْتانُون َأنفُسكُم فَتَاب { :النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم فأنزل اهللا

نكُمفَا ععو كُملَيسورة البقرة) ١٨٧([ }ع[".  

  والوقوع في المعصية،،الخيانة المقصود بها الخروج عن الطاعة }تَخْتانُون َأنفُسكُم {:-سبحانه-قوله 

  .والمعنى أنكم تفعلون ما نهاكم عنه

بعضهم ألن  ؛قبول التوبةأن المراد بها يحتمل و في القرآن الكريم،نظائر لها  }فَتَاب علَيكُم{: -سبحانه-ه وقول
   نبي  إلى ال-رضي اهللا عنه-جاء عمر ولذا ،  عليهاندمواف  وفقهم للتوبة-عز وجل-كان يختان نفسه فاهللا 

فَتَاب {: وعليه فيكون معنى قوله، جعل ندمهم توبة لهم يخبره بما وقع له وهو نادم، ف-صلى اهللا عليه وسلم-
كُملَيقبل توبتكم:  أي}ع.  

  جاءبمعنى خفف عنكم، ورخص لكم هذا التكليف الشاق على نفوسكم، كما }فَتَاب علَيكُم{ يكون نويحتمل أ

ها خفف أحد الوجوه في تفسير ففي ]سورة المزمل) ٢٠([ } َأن لَّن تُحصوه فَتَاب علَيكُمعِلم{: في قوله تعالى
فَمن لَّم يِجد فَِصيام شَهريِن متَتَاِبعيِن تَوبةً من {:  يقول سبحانه، للقتل الخطأ الكفارةعنكم في قيام الليل، وكذا

ذلك فيكون ،  المتعدي، أو توبة من اهللا على العبد يكون توبة صادرة منيحتمل أن ]سورة النساء) ٩٢([ }اللِّه
 عليهم حيث قبل منهم الصيام وشرعه لهم؛ اًتخفيف :أي }تَوبةً من اللِّه{والمعنى ،  من اهللا على عبادهاًتخفيف

  .ه معصيةألن العبد ما صدر من؛ التوبة صادرة من الرب فعليه ذنب حتى يقال يتوب،ليس القاتل خطأ و

كان المسلمون في شهر رمضان إذا ":  قال-رضي اهللا تعالى عنه-وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس "
 من المسلمين أصابوا من اًصلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة، ثم إن أناس

، فشكوا ذلك -ي اهللا تعالى عنهرض-النساء والطعام في شهر رمضان بعد العشاء، منهم عمر بن الخطاب 
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عِلم اللّه َأنَّكُم كُنتُم تَخْتانُون َأنفُسكُم فَتَاب علَيكُم { :، فأنزل اهللا تعالى-صلى اهللا عليه وسلم-إلى رسول اهللا 
نوهاِشرب فَاآلن نكُمفَا ععوكذا روى العوفي عن ابن عباس،]سورة البقرة) ١٨٧([  اآلية} ...و ".  

العفو هنا  ، ويحتمل أن يكونعفا عن إساءتكم: قد يراد به العفو عن الذنب أي }وعفَا عنكُم {:قوله سبحانه 
بل ،  فحسب اإلساءةهمختصاً بتجاوز من وقع منفال يكون ذلك  ووسع لكم، وتاب عليكم ،خفف عنكمبمعنى 

ال م وتوسيعاً لكم، واآلية تحتمل األمرين، وتشمل مجموع األمة، فنسخ هذا الحكم الذي شق عليكم تخفيفاً عنك
اإلساءة داخلون في هوالء الذين وقعوا في ، و-سبحانه وتعالى-هو من سعة عفوه إسقاط الحكم عنهم شك أن 

  . واهللا أعلم بالصواب، اآليةنزول؛ ألنهم سبب اًيهذا دخوالً أول

}نوهاِشرب خل فيه أيضاً ما دون د بذلك عن الوقاع، وي ويكنىرة، أصل المباشرة من مالقاة البشرة للبش}فَاآلن
 كان يباشر ويقبل وهو صائم، -صلى اهللا عليه وسلم–وقد ثبت أن النبي ، الجماع كمقدماته ودواعيه

 وما في اآلية الجماعمباشرة  من المرادلعل اللكن ،  للزوجويقصدون بها ما دون الوقاع من األمور المباحة
هذه المحظورات للصائم ما دام قد دخل عليه وقت  ين بناء على األصل وهو حل مثلمر فهو شامل لأل،دونه

 حتى  بعد غروب الشمس، ودخول وقت الفطر للصائم: أي}فَاآلن باِشروهن{: داً بقوله سبحانها استشهاإلباحة

  .طلوع الفجر الصادق

رضي - وأنس ، وابن عباس، قال أبو هريرة]سورة البقرة) ١٨٧([ }وابتَغُواْ ما كَتَب اللّه لَكُم{ :وقوله تعالى"
 ، والربيع بن أنس، وعطاء، وسعيد بن جبير، وعكرمة، ومجاهد، وشريح القاضي،-ملى عنهاهللا تعا
 ، وقتادة، والضحاك، والحسن البصري،قاتل بن حيانمو، بةي والحكم بن عت، وزيد بن أسلم،والسدي
  ." يعني الولد:وغيرهم

كون ذلك أن يحتمل نتيجة للجماع، فيالولد الذي هو بأنه  }وابتَغُواْ ما كَتَب اللّه لَكُم{: راد من قولهإذا فسرنا الم
من وهذا قول بعض السلف، و،  الذي هو سبب الولد ألنه يبيح لهم الوقاع ليلة الصيام؛ بالالزمتفسيرال من قبيل

بأن ذلك من له لم طلب الولد، قد ال يسأو بمعنى الولد، إنه : لكن من قال، أخطَّغير هذا فال يالسلف من فهم 
  .، واهللا أعلم بالصوابهوجأكثر من تفسير بالالزم؛ ألن داللة اآلية تحتمل القبيل 

ما : وابتغوا ما كتب اهللا لكم، يقول: وابتغوا الرخصة التي كتب اهللا لكم، وقال سعيد عن قتادة: وقال قتادة"
  ."أحل اهللا لكم

  : على أقوال }وابتَغُواْ ما كَتَب اللّه لَكُم{: فسرون في المراد بقوله سبحانهختلف الما

إن اهللا يحب أن تؤتى ((: في الحديثالتي وسع بها عليكم كما جاء  ابتغوا الرخصة: أي الرخصة،أنها بمعنى 
 وليس ذلك من ،نوعهذا يسمى خالف التلرخصة، ومقارب جداً لهو معنى وما أحل لكم، : يل وق،١٣))رخصه

 يعني القرآن بما أبيح لكم فيه، فالقرآن }وابتَغُواْ ما كَتَب اللّه لَكُم{: وبعضهم يقولخالف التضاد في شيء، 
 ما كتب اهللا ان ذلك قد أبيح بعد أن كان محرماً عليكم، فابتغوإ : فهو يخاطبكم ويقول لكم،تتلقون منه التشريع

  .الل والحرام؛ ألنه مصدر التشريعلتتعرفوا على الحاطلبوه و ،لكم

  . يعني اإلماء والزوجات}وابتَغُواْ ما كَتَب اللّه لَكُم{: قيلو
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كن توجيه ذلك ينحل به اإلشكال، ول  هذا التباين الكبير بين هذه األقوال،يالحظ المراد به ليلة القدر، و:قيلو
لهم الجماع في ليالي الصيام، ثم أحل  اهللا قولهم بأنقائلون بأن المقصود من لفظ اآلية ليلة القدر، وجهوا فال

م عن ه وأحله ل،مههذا الوقاع الذي وسع اهللا به عليعنه م هال ينبغي أن يشغلما نبههم ولفت أنظارهم إلى 
 بين هذه األقوالجيد جمع  -رحمه اهللا-بن القيم ال التي هي في أحد ليالي هذا الشهر، و،التماس ليلة القدر

 لما خفف عنهم بإباحة الجماع، وكان المجامع دافعه إلى ذلك الشهوة وتلبية -عز وجل-اهللا أن  :مفاده
، يعني يحتسبون في ذلك األجر }وابتَغُواْ ما كَتَب اللّه لَكُم{الغريزة، أرشدهم إلى طلب مرضاته بهذا الوطر 

، فهذا الولد -عز وجل- يقيم العبودية هللا  ليكون نتيجة هذا الجماع إنسان؛ ويطلبون به العفاف والولد،عند اهللا
، ويطلبون الرخصة ألن اهللا يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى -تبارك وتعالى-يخرج ليعبد ربه 

جود ما يكون من الجمع بين أومن أجمل عزائمه، وال يشغلهم هذا الوقاع عن التماس ليلة القدر وطلبها، وهذا 
يحمله فإنه  -رحمه اهللا- ابن جرير أماول وهلة أنها في غاية التنافر والتباعد، واألقوال التي يتوهم اإلنسان أل

 وتوسعة رخص من ولٍدهذه ال في اللوح المحفوظ من }وابتَغُواْ ما كَتَب اللّه لَكُم{: معنى قريب، يقولعلى 
 والعلم ،وأقرب هذا من أحسن مالقي ابن ذكره الذي والتوجيه الطريقة، بهذه لكن المعاني هذه فيه فأدخل وجماع،

  .-وجل عز- اهللا عند

ُأِحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصياِم الرفَثُ ِإلَى { :سبب نزول اآليةالتحقيق في اسم قيس بن صرمة، وواقعة : فائدة
آِئكُم{: إلى قوله }ِنس ِمن ضيطُ اَألبالْخَي لَكُم نيتَبتَّى يواْ حباشْركُلُواْ وِروالْفَج ِد ِمنوِط اَألسالْخَي{.  

صرمة بن مالك األنصاري ذكره ابن شاهين وابن قانع :  في اإلصابة-رحمه اهللا-قال الحافظ ابن حجر  فيه
في الصحابة، وأخرج من طريق هشيم بن حصين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى بسنده ثم ساق سبب 

ن القصة وقعت لصرمة بن أنس أخرج ذلك هشام إ:  ويقال، وفيه صرمة بن مالك، سابقاًالنزول الذي ذكر
وفيه : صرمة بن أنس، قال: بن عمار في فوائده، بسنده عن القاسم بن محمد ثم ذكر بالنزول وقال فيه

  .إسحاق بن أبي فروة وهو متروك

وأخرج الطبري من طريق حماد بن سلمة بسنده إلى يحيى بن حبان أن صرمة بن أنس، ثم ذكر سبب 
  .زولالن

وأخرج الطبري من طريق السدي وذكر سبب النزول وفيه أبو قيس بن صرمة، ووقع في صحيح البخاري 
أن الذي وقع له ذلك قيس بن صرمة، أخرجه من طريق البراء بن عازب، ووقع عند أبي داود من هذا 

  .الوجه صرمة بن قيس، وفي روية النسائي أبو قيس بن عمرو

فإن حمل هذا االختالف على تعدد أسماء وقع لهم ذلك، وإال فيمكن : -اهللارحمه -قال الحافظ ابن حجر 
صرمة بن قيس، وصرمة بن مالك، وصرمة بن أنس، : الجمع برد جميع الروايات إلى واحد، فإنه قيل فيه

إن كان اسمه : قيس بن صرمة، وأبو قيس بن صرمة، وأبو قيس بن عمرو، فيمكن أن يقال: وقيل فيه
كنيته أبو قيس أو العكس،  وإن كان اسمه صرمة ف،قيس بن صرمة قلبه: من قال فيهصرمة بن قيس ف

، فكنيته أبو أنس، ومن -كنية أبيه-وأما أبوه فاسمه قيس أو صرمة على ما تقرر من القلب، فكنيته أي 
  . ابن مالك نسبه إلى جده، والعلم عند اهللا تعالى:أنس حذف أداة الكنية، ومن قال فيه: قال فيه



 ٩

صرمة بن أنس، صرمة بن أبي أنس، اسم أبي أنس صرمة بن ": االستيعاب"قال الحافظ ابن عبد البر في و
مالك بن عدي بن عامر بن غن بن عدي بن النجار األنصاري، يكنى أبا قيس، غلبت عليه كنيته، وربما قال 

 هذا واهللا ، ذكر اآليات وفي عمر، ثم،صرمة بن مالك، فنسبه إلى جده، وهو الذي نزلت بسببه: فيه بعضهم
  .أعلم

  .. أجمعينوصلى اهللا وسلم على نبيه محمد وآله وأصحابه



 ١

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )٨٠ (تفسير ابن كثيرالمصباح المنير في 

   خالد بن عثمان السبت/الشيخ

  

وعلى آله وصحبه   خير خلق اهللا أجمعين، نبينا محمدالحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على
  .بعدو ،أجمعين

 حتَّى يتَبين لَكُم الْخَيطُ اَألبيض ِمن الْخَيِط وكُلُواْ واشْربواْ{:  قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 

  .]سورة البقرة) ١٨٧([ }اَألسوِد ِمن الْفَجِر ثُم َأِتمواْ الصيام ِإلَى الَّليِل

ي الليل شاء الصائم إلى أن يتبين ضياء  مع ما تقدم من إباحة الجماع في أأباح تعالى األكل والشرب"
، }ِمن الْفَجِر{:  اللبس بقولهعن سواد الليل، وعبر عن ذلك بالخيط األبيض من الخيط األسود، ورفالصبح م

وكُلُواْ واشْربواْ {أنزلت :  الذي رواه اإلمام أبو عبد اهللا البخاري عن سهل بن سعد قالكما جاء في الحديث
الْخَي ِمن ضيطُ اَألبالْخَي لَكُم نيتَبتَّى يِدحوولم ينزل من الفجر، وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط }ِط اَألس 

ِمن {أحدهم في رجليه الخيط األبيض والخيط األسود، فال يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل اهللا بعد 
  ."١، فعلموا أنما يعني الليل والنهار}الْفَجِر

  :أما بعد. السالم على رسول اهللاو والصالة ،الحمد اهللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم

 يتميز لكم بياض الصبح من سواد الليل، وذلك :أي }ى يتَبينوكُلُواْ واشْربواْ حتَّ{: -تبارك وتعالى-قوله ف
  .ج وال يزال يزداد حتى تطلع الشمس وينبل،بظهور الفجر الصادق الذي ينتشر في السماء

  :نا، أهمها فائدتفوائد كثيرةسعد ويستنبط من رواية البخاري عن سهل بن 

  . أن ذلك وقع لجماعة حيث ربطوا خيطاً أبيض وخيطاً أسود:األولى

في  أبلغ جواب ن، وهذان األمرامتأخرة تابتداء، وإنما نزلنزل مع اآلية  لم ت}ِمن الْفَجِر{ :أن قوله: الثانيةو
الوساد هو و، ٢))إن وسادك لعريض القفا((: قصد بقوله -صلى اهللا عليه وسلم- النبي إن: الرد على من قال

إنك (( : ومثله في الحديث، وفعل هذا الفعل، فهم هذا الفهما وهذا الكالم كناية عن الوصف بالغباوة إذ،المخدة
رضي اهللا -عدي بن حاتم قصد  ، وعرضه عنوان الغباوة في المرء، وهو مؤخرة الرأس٣))لعريض القفا

صلى -يطين أسود وأبيض، فكان يأكل ويشرب وينظر إليهما، فقال له النبي  لما جعل تحت وسادته خ،-عنه
هذه  في  كما وردوقع لجماعة وإنما ،-رضي اهللا عنه-لم يقع لعدي : أوالًهذا ذلك؛ ألن  -اهللا عليه وسلم

  .الحديثالرواية من 

                                                

 ِإلَى وكُلُواْ واشْربواْ حتَّى يتَبين لَكُم الْخَيطُ اَألبيض ِمن الْخَيِط اَألسوِد ِمن الْفَجِر ثُم َأِتمواْ الصيام      {: باب قول اهللا تعالى   – رواه البخاري في كتاب الصوم       1
باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن لـه  –، ورواه مسلم في كتاب الصيام      )٢/٦٧٧) (١٨١٨(برقم  ]  سورة البقرة ) ١٨٧ [(}الَّليِل

) ١٠٩١(ك برقم  ودخول وقت صالة الصبح وغير ذل٠األكل وغيره حتى يطلع الفجر، وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به األحكام من الدخول في الصوم،        

)٢/٧٦٧.(  
 ).٤/١٦٤٠) (٤٢٣٩(باب تفسير سورة البقرة، برقم – رواه البخاري في كتاب التفسير 2

  ).٤/١٦٤٠) (٤٢٤٠(باب تفسير سورة البقرة برقم – رواه البخاري في كتاب التفسير 3



 ٢

هو ن الخيط األبيض والخيط األسود  المراد مأنفلم يدركوا   لم تنزل إال متأخرة}ِمن الْفَجِر{: أن قوله: ثانياً
 عن أحجموا }ِمن الْفَجِر{لفظة حملوا الخطاب على ظاهره، فلما تبين لهم من فالفجر الصادق والفجر الكاذب، 

  .هذا صنيعهم

ان سيداً عظيماً من  من أكمل الناس عقالً، وعدي بن حاتم ك-مرضي اهللا عنه-الصحابة إضافة إلى أن 
 لرجل من أدنى أصحابه فضالً عن أن لك ذ أن يقول تأبى-صلى اهللا عليه وسلم-النبي أخالق سادات قومه، و

البني تخلقاً وتأدباً فما بالك بالرجل ال يقول ذلك لصاحبه وإذا كان   لرجل من سادات العرب وكبرائهم،هيقول
ا يجاب به عن ذلك ، فهذا بعض م-الصالة والسالم- الذي هو أكمل الناس خلقاً عليه -صلى اهللا عليه وسلم-

  . الصيامالكالم أحياناً على مسألة كثيراً في شروح الحديث، وفي يقرأالكالم الذي 

أخذ عدي عقاالً أبيض وعقاالً أسود حتى كان بعض الليل نظر : وروى البخاري عن الشعبي عن عدي قال"
إن وسادك ((: وسادتي، قالجعلت تحت  -صلى اهللا عليه وسلم–يا رسول اهللا : فلم يستبينا، فلما أصبح قال

  ."٤))ن كان الخيط األبيض واألسود تحت وسادتكإإذاً لعريض 

في الحديث عدي بن حاتم؛  في الجواب على من زعم أن المقصود ح من الرواية األخرىأصرهذا جواب 
  . تضمن بياض الصبح وسواد الليلةاد الوس، باعتبار أن))ن كانإ وسادك لعريض نإ((: ألنه قال

وهذا واضح من  ،إذا أكل وشرب جاهالً وقد طلع الفجرال يؤمر بالقضاء يعذر و من اآلية أن الصائم يؤخذو
، مثل حديث معاوية بن أبي الحكم السلمي لما تكلم  في قضايا مختلفةوهذا له صور كثيرة جداً ،داللة الحديث
صلى -يء صالته ما أمره النبي  بالقضاء، وحديث المس-صلى اهللا عليه وسلم- النبي أمرهي لمففي الصالة، 
ه أن صالته هذه ال تصح وال تجزئ، وقصة  إال بقضاء الصالة التي في الوقت، حيث علم-اهللا عليه وسلم

 -صلى اهللا عليه وسلم–النبي ما أمرها تترك الصالة والصيام سبع سنين ف  عندما كانت تستحاضحمنة

  .يؤخذ منها هذا الحكمأدلة و، بالقضاء، إلى غير ذلك من أمور كثيرة جداً

 ألنه ؛ل يرجع إلى هذا ب،الدة وهو ضعيف، ففسره بعضهم بالب))إنك لعريض القفا((وجاء في بعض األلفاظ "
  . واهللا أعلمن وساده عريضاً فقفاه أيضاً عريض،إذا كا

الخيط ما  -صلى اهللا عليه وسلم–يا رسول اهللا : قلت: ويفسره رواية البخاري أيضاً عن عدي بن حاتم قال
ال، بل ((: ، ثم قال))إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين((:  قاليض من الخيط األسود أهما الخيطان؟األب
  .٥))د الليل وبياض النهاراسوهو 

 ألنه من باب الرخصة واألخذ ع الفجر دليل على استحباب السحور؛وفي إباحته تعالى جواز األكل إلى طلو
 بالحث على السحور، ففي -صلى اهللا عليه وسلم-الثابتة عن رسول اهللا بها محبوب، ولهذا وردت السنة 
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 ٣

ن تسحروا فإ((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-الصحيحين عن أنس 
  .٦))في السحور بركة

: -لمصلى اهللا عليه وس-قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا عنه-وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص 

  .٧))إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر((

: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-وروى اإلمام أحمد عن أبي سعيد 

 تجرع جرعة ماء فإن اهللا ومالئكته يصلون على السحور أكله بركة فال تدعوه، ولو أن أحدكم((
  .٨))المتسحرين

  ."د في الترغيب في السحور أحاديث كثيرة حتى ولو بجرعة من ماء تشبها باآلكلينوقد ور

دليل على استحباب الإباحته تعالى جواز األكل إلى طلوع الفجر استخرج من  -رحمه اهللا-الحافظ ابن كثير 
  من أين مستخرج االستحباب؟فالسحور، 

ما كان ع الحكم إلى جري :ع الحكم فيه؟ فيقولونإلى ما يرجاألمر بعد الحظر ن مسألة موجب ويطرق األصولي
لينزل بعده الحكم  ، الصيام بعد العشاء أو بعد النومليلةابتداء  كان مباحاً، فاألكل والشرب يفيده قبل الحظر

 ،واألمر يأتي لإلباحة ،]سورة البقرة) ١٨٧([ }وكُلُواْ واشْربواْ{ :األمر في اآلية جاء ثم  الحالين،بالتحريم في
من األمر  ترفعندنا قرينة صوويأتي لالستحباب، ويأتي للوجوب، واألصل أنه للوجوب إال لصارف، 

في ليلة الصيام وبعد النوم األكل والشرب فصار إلى ما كان عليه قبل ذلك من اإلباحة،  ، في اآليةلوجوبا
 وقت السحر،شرب في محبته لألكل والتدل على طلب الشارع ونصوص أخرى  توجد وفي المقابلمباحاً، 

 يؤخذ منه }وكُلُواْ واشْربواْ{ :سبحانه- هفقولوعليه صار مقوياً لألمر من مجرد اإلباحة إلى االستحباب، ف
 من األدلة يمكن أن نفهم اً زائداًفي وقت السحر عندنا قدرن إإذ استحباب األكل والشرب في وقت السحور، 

 :وحديث ،))إن اهللا ومالئكته يصلون على المتسحرين(( :، كحديثالشرب فيه واباألكلها هذا األمر ئعلى ضو

إلى  ))تسحروا فإن في السحور بركة(( :ومثله، )) السحورفصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة((
وكُلُواْ {: -سبحانه-من قوله كلة السحور أاستحباب فمن مجموع هذه األمور أخذ  ،..غير ذلك من األدلة

باشْرِروالْفَج ِد ِمنوِط اَألسالْخَي ِمن ضيطُ اَألبالْخَي لَكُم نيتَبتَّى يواهللا أعلم ،]سورة البقرة) ١٨٧([ }واْ ح.  

رضي اهللا تعالى -ويستحب تأخيره إلى وقت انفجار الفجر كما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك "
 ثم -صلى اهللا عليه وسلم-تسحرنا مع رسول اهللا : ل قا-رضي اهللا تعالى عنه- عن زيد بن ثابت -عنه

  ."٩ خمسين آيةرقد: قال. قلت لزيد كم كان بين األذان والسحور: قمنا إلى الصالة، قال أنس

                                                

باب فضل السحور وتأكيـد اسـتحبابه   –، ومسلم في كتاب الصيام )٢/٦٧٨) (١٨٢٣(وقت الفجر برقم باب – رواه البخاري في كتاب مواقيت الصالة   6
 ).٢/٧٧٠) (١٠٩٥(واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر، برقم 

  ).٢/٧٧٠) (١٠٩٦(باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر برقم – رواه مسلم في كتاب الصيام 7
  .صحيح وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي رفاعة: ؤوطن، وقال شعيب األر)٣/١٢) (١١١٠١(م أحمد في مسنده برقم  رواه اإلما8
باب فضل السحور –، ورواه مسلم في كتاب الصيام )٢/٦٧٨) (١٨٢١(باب قدر كم بين السحور وصالة الفجر برقم – رواه البخاري في كتاب الصوم       9

 )٢/٧٧١) (١٠٩٧(تعجيل الفطر برقم وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره و



 ٤

صلى – أن النبي -رضي اهللا عنه– عن أبي ذر كما جاءه إلى وقت طلوع الفجر تأخيرفي السحور المستحب 
بين تحديد للمقدار وهنا ، ١٠))ي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحورال تزال أمت((: قال -اهللا عليه وسلم

 طلوع الفجر، واألول قبل ندكان المؤذن يؤذن األذان الثاني عفإذا ، قدر خمسين آية :قال األذان والسحور

ت، الوقمدة المقصود تقليل ونزل هذا ويصعد هذا، يقدر ما أنه في المقنع  وقد جاء الوقت بينهما يسيرفذلك، 
ء الليل، أو من آخر أجزاء الليل، وعلى هذا تحمل مثل هذه فيأكلون في ذلك الوقت الذي هو آخر أجزا

  .الروايات

 وجماعة من كبار ،أبي بكرك -مرضي اهللا عنه-عن بعض الصحابة الواردة  األخرى وأما النصوص
مثل هذه أو قريباً منه، ف اإلسفار وقتبعد طلوع الفجر الصحابة، بما يشعر ظاهره أنهم كانوا يأكلون 

األفضل و،  في ذلك وتأويالٍتمحامَلالعلم ألهل  إال أنمحملها ومعناها، و النصوص مشكلة في ظاهرها
جعل قاعدة في التعامل حيث " الموافقات"في كتابه  -رحمه اهللا-الشاطبي اإلمام وفق ما قرره  التعامل معها

  :ومحورها إلى خمسة أقساممع النصوص، 

ال و ، فهذا يعمل به،ث تتوارد النصوص وتتضافر على معنى من المعاني حيالجادةالنصوص : ألولالقسم ا
   . فيهإشكال

 يعمل به أن تتضافر النصوص وتتوارد في معنى، ويوجد في النادر ما ظاهره يخالف ذلك، ف:النوع الثاني

  . واألصل الذي تضافرت فيه النصوص،على الجادة

يه النصوص متضافرة تقرر معنى، ووجد قليل يخالف ذلك، فهذا إن ظهر له محمل  ما وردت ف:القسم الثالث
  .إن لم يظهر له محمل فإنه يعمل باألصل الذي تتابعت النصوص على تقريرهوحمل عليه، 

ه ، ويوجد أدلة أخرى كثيرة تخالفها، فمثل هذه يجمع بين هذكثيرة تدل على معنىأن يوجد أدلة : القسم الرابع
  . أو نحو ذلك، أو كان ذلك على وجه كذا،الروايات، وينظر أنه كان يفعل هذا أحياناً

 ، فمسألة  األدلة في كذا وكذا، فمثل هذا ال تطرح األدلة األخرى وينظر فيهاهما وردت في: خامسالقسم ال

 هقول الثابت وهو إلى األصل المحكمفيها نرجع األكل والشرب بعد اإلسفار، أو عند اإلسفار أو نحو هذا، 
، ]سورة البقرة) ١٨٧([ }وكُلُواْ واشْربواْ حتَّى يتَبين لَكُم الْخَيطُ اَألبيض ِمن الْخَيِط اَألسوِد ِمن الْفَجِر{: سبحانه

  .تتبع أشياء أخرى تخالف هذا األصل نالو

صلى اهللا –الرجل الذي قال فيه النبي في قصة  عبد اهللا بن عمرو بن العاصما جاء عن  ومثل هذه القضية
بن عبد اهللا تبعه  -صلى اهللا عليه وسلم–فلما قام النبي ... ،))من أهل الجنةرجل كم ييطلع عل((: -عليه وسلم

ثم أخبره بعد " .. ليت أن ال أدخل عليه ثالثاً،آالحيت أبي، فإني ": هل فقال  إلى بيته-رضي اهللا عنه–عمرو 
الشاهد ف، القصة..."وعبادتهأنما أراد أن ينظر في صنيعه مالحاة، كن بينه وبين أبيه أي مضي الثالث أنه لم ت

 ؛الالجواب  نستدل بهذا الدليل؟وقاعدة للناس  هاقررنوالكذب للمصلحة، حيث ال ضرر، ز صح أن نجوهل ي
ثلث مه بأنه وس و،لى تحريم الكذبفي الكتاب والسنة عالمتضافرة المخالفة و ةرثيترك األدلة الكا سننألن

لسنا وتأول، و فهم ذلك ،العتبارات معينةفهو  -رضي اهللا عنه– عبد اهللا بن عمروأما صنيع و، النفاق
                                                

 .، وضعف إسناده شعيب األرنؤوط)٥/١٤٧) (٢١٣٥٨٠( رواه أحمد في مسنده برقم 10



 ٥

عظيمة لو تحاكمنا إليها عند ورود مثل هذه فهذه القواعد التي أرساها اإلمام الشاطبي  ،ما أقدم عليهمتعبدين ب
  .اإلشكاالت

 تسامحوا في السحور عند مقاربة الفجر، روي مثل هذا عن مأنهوقد روي عن طائفة كثيرة من السلف "
 وابن ، وابن عمر، وأبي هريرة، وحذيفة، وابن مسعود، وعلي، وعمر،-رضي اهللا تعالى عنه-أبي بكر 

 أجمعين، وعن طائفة كثيرة من التابعين منهم محمد بن -مرضي اهللا تعالى عنه-بن ثابت ، وزيد عباس
 ،سعود وأبو وائل وغيره من أصحاب ابن م، وأبو الضحى، وإبراهيم النخعي،جلز وأبو م،علي بن الحسين

يه ذهب وإل ، وأبو الشعثاء جابر بن زيد، وعروة بن الزبير، ومجاهد،ة والحكم بن عتيب، والحسن،وعطاء
  ." وهللا الحمد،ومعمر بن راشد، وقد حررنا أسانيد ذلك في كتاب الصيام المفرداألعمش، 

 عند مقاربة جواز السحورفي جمع من الصحابة والتابعين روايات عن في تفسيره أورد  ري الطبرابن جري

 ،في هذا الوقتحملها على تسامحهم في السحور ابن كثير إال أن د طلوعه، بع وهت رؤيتهم لوقْوبل الفجر، 
ا الفهم فيصدق عليه هذيفهم إنسان ، وال  إلى مثل هذه المشكالتألج، وياتترك فيه المحكممثل هذا ال يلكن 
  :الشاعرقول 

ــاون    ــي مه ــك ف ــاك فهم   ألق
  ج

ــت    ــا فهم ــك م ــم ليت ــك ث   فليت
  

  

ال ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-وقد ورد في الصحيحين من حديث القاسم عن عائشة أن رسول اهللا " 
 ال ه فإنيمنعكم أذان بالل عن سحوركم فإنه ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم،

  . لفظ البخاري١١))يؤذن حتى يطلع الفجر

ليس الفجر ((: وروى اإلمام أحمد عن قيس بن طلق عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا وعليه وسلم قال
  ."١٢))المستطيل في األفق، ولكن المعترض األحمر

 كذنب سرحان كاذبالالفجر  كالم الفقهاء أنو ، الصادق والكاذبالفرق بين الفجرينيشير في الحديث إلى 
 ومنبلجاً ، وأما الفجر الصادق فيكون معترضاًه إلى أعلى ويكون مستطيالًؤن ضويكوكذنب الذئب حيث : أي

  .ويزيد إضاءةً، أما ذاك فيختفي

وا واشربوا حتى لد، فكصعكم الساطع المنَّيدِهكلوا واشربوا وال ي((ود والترمذي ولفظهما ورواه أبو دا"
  .١٣))ريعترض لكم األحم

صلى اهللا عليه -قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-وروى ابن جرير عن سمرة بن جندب 
  .١٤)) حتى يستطير-لعمود الصبح- وال هذا البياض ،ال يغرنكم أذان بالل((: -وسلم

  .ورواه مسلم في صحيحه مثله سواء

                                                

باب بيان أن الدخول في الـصوم   - الصيام ومسلم في كتاب  ) ٢٢٤ص   / ١ج  ) (٥٩٦( باب األذان قبل الفجر      -أخرجه البخاري في كتاب األذان       - 11
كل وغيره حتى يطلع الفجر وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به األحكام من الدخول في الصوم ودخول وقت صالة الصبح         يحصل بطلوع الفجر وأن له األ     

 ).٧٦٨ص  / ٢ج ) (١٠٩٣(ك وغير ذل

 .، وحسنه شعيب األرنؤوط)٤/٢٣) (١٦٣٣٤( رواه اإلمام أحمد في مسنده برقم 12

  ).٨٦٣٥(، وحسنه األلباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم )١/٧١٧) (٢٣٤٨(، وأبو داود برقم )٣/٨٥) (٧٠٥( رواه الترمذي برقم 13
 ).٢/٧٦٩) (١٠٩٤(باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر وأن له األكل برقم – رواه مسلم في كتاب الصيام 14



 ٦

 ستدل على أنه ي،الشراب لمن أراد الصياموالطعام و  الجماعالفجر غاية إلباحة -تعالى–ه ِلومن جع: مسألة

 وجمهور العلماء سلفاً ، وال حرج عليه، وهذا مذهب األئمة األربعة، وليتم صومه،من أصبح جنباً فليغتسل
  ."وخلفاً

داللة اإلشارة، والراجح أن داللة اإلشارة من أنواع المنطوق،  بييناألصوليعرف عند هذا النوع من االستنباط 
  :نينقسم إلى قسمي ألن المنطوق ق غير الصريح؛لكنه المنطو

  . منطوق صريح-

  . منطوق غير صحيح-

  .لم يكن القصد له قد علما  إشارة اللفظ لما:ويعرفه األصوليون بأنه فهي من المنطوق غير الصريح

: ه سبحانهقولفي  فمثل األول ما جاء، بالجمع بين الدليلينتكون احد، وتارة  بنص وكونوداللة اإلشارة تارة ت

 أن ه يجوز للرجلمعنى أنالإذ  }وكُلُواْ واشْربواْ حتَّى يتَبين لَكُم الْخَيطُ اَألبيض ِمن الْخَيِط اَألسوِد ِمن الْفَجِر{
ز أن يصبح اإلنسان جنباً، لكن اآلية ابعد طلوع الفجر، وهذا يدل على جوحتى  آخر جزء من الليليجامع إلى 
  .لمعنى، ولذلك سميت داللة اإلشارة لتقرير هذا اما سيقت

: قوله سبحانهمع  ]سورة األحقاف) ١٥([ }وحملُه وِفصالُه ثَلَاثُون شَهرا{ :بدليلين مثل قوله سبحانهتارة و

 من أربعة وعشرين وضعتَن شهراً، فإذا وأربعة وعشر فالعامان، ]سورة لقمان) ١٤([ }وِفصالُه ِفي عاميِن{
 بقي ستة ،ن شهراًيبت كون مدة الرضاع حولين من ثالثألنه إذا ث ؛مدة الحملهي   ستة شهوريبقىثالثين 

د  داللة إشارة، مع أنه ما سيق أحهذه أيضاًفأخذاً من مجموع الدليل،  أشهر فتكون هي مدة الحمل ضرورة
عند وعند المفسرين،  داللة اإلشارة عند األصوليين غيراإلشارة الدليلين لتقرير أقل مدة الحمل، وداللة 

  .واهللا أعلمالصوفية، 

وهذا مذهب األئمة األربعة وجمهور العلماء سلفاً وخلفاً لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة وأم "
 يصبح جنباً من جماع غير -صلى اهللا عليه وسلم-كان رسول اهللا :  أنهما قالتا-مارضي اهللا عنه-سلمة 

  .١٥سل ويصوماحتالم ثم يغت

  .وفي حديث أم سلمة عندهما ثم ال يفطر وال يقضي

يا رسول اهللا تدركني الصالة وأنا :  أن رجالً قال-ارضي اهللا تعالى عنه-وفي صحيح مسلم عن عائشة 
:  فقال))وأنا تدركني الصالة وأنا جنب فأصوم((: -صلى اهللا عليه وسلم- فقال رسول اهللا ؟جنب فأصوم

واهللا ((: فقد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال -صلى اهللا عليه وسلم– اهللا لست مثلنا يا رسول
  ."١٦)) وأعلمكم بما أتقي،إني ألرجو أن أكون أخشاكم هللا

على وجه التساهل والتفريط؛ ألنه وقع  ال يمكن أن يكون -صلى اهللا عليه وسلم–وهذا التأخر من النبي 
ع وأتقى األمة هللامشر.  

                                                

باب صحة صوم من طلع عليه الفجر –في كتاب الصيام ، ورواه مسلم )٢/٦٨١) (١٨٣٠(باب اغتسال الصائم برقم    – رواه البخاري في كتاب الصوم       15
  ).٢/٧٧٩) (١١٠٩(وهو جنب برقم 

  ).٢/٧٨١) (١١١٠(باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب برقم – رواه مسلم في كتاب الصيام 16



 ٧

  .وعلى آله وصحبه أجمعينمد،  أعلم، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محواهللا



 ١

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 )٨١(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

نبينا محمد وعلى آله وصحبه ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، الحمد هللا رب العالمين
  :بعدو، أجمعين

 يقتضي ]سورة البقرة) ١٨٧([ }واْ الصيام ِإلَى الَّليِلِتمثُم َأ{ :وقوله تعالى": -رحمه اهللا تعالى-يقول المفسر 
   كما جاء في الصحيحين عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، اإلفطار عند غروب الشمس حكماً شرعياً

إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر ((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-
قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا عنه-وعن سهل بن سعد الساعدي ، )١())ن ههنا فقد أفطر الصائمالنهار م

  . )٢( أخرجاه))ال يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر((: -صلى اهللا عليه وسلم-

إن أحب ((: -عز وجل- يقول اهللا -صلى اهللا عليه وسلم-وروى اإلمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي 
٣ (هذا حديث حسن غريب:  ورواه الترمذي وقال)) أعجلهم فطراًعبادي إلي(."  

  .بعدو،  والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا، الرحيمبسم اهللا الرحمن 

  تدل على الغاية وأنها"إلى" لما كانت ]سورة البقرة) ١٨٧([ }ثُم َأِتمواْ الصيام ِإلَى الَّليِل{: -تبارك وتعالى-قوله 

 بهذا االعتبار ليس محالً كما في هذا المثال فإن الليل،  خارجاً عما قبلهارها يكون المغيوفي بعض ص
 ما ال فإن هذا يذكرونه من باب، ن الليلإال بصيام جزء م تحقق صيام النهاريال  إنه :ال يقول قائلف، للصوم

إلى  : أي، هو النهار إلى آخر جزء منهلكن ال شك أن الجميع يوافق على أن وقت الصوم، يتم الواجب إال به
رحمه - أشار إليه الحافظ ابن كثير  الذيوهذا االستنباط وهذا الذي دلت عليه هذه الغاية، غروب الشمس فقط

إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من (( :-صلى اهللا عليه وسلم- كقوله  الذي ذكرهوالحديث -اهللا تعالى
 ويحتمل أن يكون،  قد حل فطره: أي))أفطر الصائم((ى  معنيحتمل أنه يكون، )٤())ههنا فقد أفطر الصائم

والكالم في ، صار في حكم المفطرين شاء أم أبىأي أنه  أفطر حكماً  ومعنى، قد أفطر حقيقة أو حكماًمعناه
  .معروف -الوصال– مسألة الصيام في الليل

                                                
قـت انقـضاء    باب بيان و-ومسلم في كتاب الصيام ) ٦٩١ص  / ٢ج ) (١٨٥٣( باب متى يحل فطر الصائم - البخاري في كتاب الصوم  أخرجه - 1

 ).٧٧٢ص  / ٢ج ) (١١٠٠(الصوم وخروج النهار 

 باب فـضل الـسحور وتأكيـد        -ومسلم في كتاب الصيام     ) ٦٩٢ص   / ٢ج  ) (١٨٥٦( باب تعجيل اإلفطار     -أخرجه البخاري في كتاب الصوم       - 2
 ).٧٧١ص  / ٢ج ) (١٠٩٨(استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر 

وضعفه األلبـاني فـي   ) ٢٣٧ص   / ٢ج  (وأحمد  ) ٨٣ص   / ٣ج  ) (٧٠٠(  باب ما جاء في تعجيل اإلفطار         -لصوم   أخرجه الترمذي في كتاب ا     - 3
 ).٤٠٤١(ضعيف الجامع برقم 

 .سبق تخريجه - 4



 ٢

روى ، و أن يصل يوماً بيوم وال يأكل بينهما شيئاوه: ولهذا ورد في األحاديث الصحيحة النهي عن الوصال"
ال ((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-اإلمام أحمد عن أبي هريرة 

  ".)٥())فإني لست مثلكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني((: قال، يا رسول اهللا إنك تواصل: قالوا، ))تواصلوا

أنه ليس معنى  األرجح من أقوال أهل العلم وهو الذي يقتضيه الحالعلى : ))ويسقينييطعمني ربي ((: قوله
عن  ما يحصل له من الكفايةالمقصود وإنما ، وإال لم يكن صائماً بهذا االعتبار، ذلك الطعام والشراب الحقيقي

 الذي ذكره  هوهذاو، وما أشبه ذلك من المعاني، -عز وجل-الطعام والشراب بلذة المناجاة والقرب من اهللا 
ال تكرهوا مرضاكم على الطعام ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-النبي ف، ليس بمستغربأمر و وه، المحققون

ال  يطعم ومع ذلك الاليوم واليومين بقى ولذلك تجد المريض ربما ي، )٦())ويسقيهم  يطعمهم اهللاوالشراب فإن
ة في وقت الصوم ما ال يحصل له في غيره إذا كان  يحصل لإلنسان من اإلعانكما أنه، يجد أثر الجوع
  .النيةوصحيح القصد 

وهو ال يجد أثر الجوع في كثير ،  بل يذهب معظمه،أن اإلنسان إن كان صائماً ينتصف عليه النهارأما ترون 
 الجوع حتى إن أطرافه ربماهو في غاية و إال  وإذا كان مفطراً فال يكاد ينتصف عليه النهار؟من األحيان

وأحوال الناس في هذا في ، الصيامفاإلنسان يعان على ،  من هذاشيءإلى وإذا كان صائماً ال يلتفت ؟ ترتعش
وال شك أن ذلك دون رسول اهللا ،  هذه المعانيشيء منالمقصود أن اإلنسان ربما يحصل له ، وغاية التفاوت

  . وتقريبهل المعنى لكن المقصود الداللة على أص، بمراحل-صلى اهللا عليه وسلم-

  : الوصالحكم

م يعزم عليهم في النهي عن  ل-صلى اهللا عليه وسلم-الذي تدل عليه ظواهر النصوص بمجموعها أن النبي 
بل نقل عن عبد اهللا بن ، كان بعض الصحابة يواصلوقد ،  وإنما نهاهم عنه رفقاًَ بهم وشفقة عليهمالوصال
 كالماً يقول -رحمه اهللا-والحافظ ابن حجر ، وماً ي أنه كان يواصل خمسة عشر-رضي اهللا عنه-الزبير 
وكان ، متواصلة الزبير أنه كان يواصل عشرة أيام  ما جاء عن ابنأطول من حفظنا عنه في الوصال: معناه

، وكان يخرج على الكتيبة بمفرده، ام الحرالمسجديواصل هذا الوصال في الوقت الذي كان محاصراً في 
 حتى إنه ،ون وال يقف أحد في وجهه مع أنه كان يواصل هذا الوصال العظيمجلحفيفلها حتى ربما بلغ بهم ا

هضم بسهولة؛  فإنه ال ي اإلنسانك إذا شربهد الوومعلوم أن، كد؟ فذكر أنه يشرب الو هذاسئل مرة كيف تطيق
  .الدهون لكثافته وكثرة ما فيه من

فواصل بهم النبي ، فلم ينتهوا عن الوصال:  قال)) ويسقينيي ربيطعمنيفإني لست مثلكم إني أبيت ((: قال"
 ، كالمنكل لهم))لو تأخر الهالل لزدتكم((: فقال، وليلتين ثم رأوا الهالل،  يومين-صلى اهللا عليه وسلم-

                                                
ص  / ٦ج () ٦٨٦٩( باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبـدع              - بالكتاب والسنة    االعتصامأخرجه البخاري في كتاب      - 5

 ).٢٨١ص  / ٢ج (وأحمد ). ٧٧٤ص  / ٢ج ) (١١٠٣( باب النهي عن الوصال في الصوم -ومسلم في كتاب الصيام  )٢٦٦١

وابن ماجه فـي كتـاب       )٣٨٤ص   / ٤ج  ) (٢٠٤٠(ال تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب       :  باب ما جاء   - في كتاب الطب     ي أخرجه الترمذ  - 6
  ).٧٤٣٩(وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم ) ١١٤٠ص  / ٢ج ) (٣٤٤٤( على الطعام  باب ال تكرهوا المريض-الطب



 ٣

صلى اهللا -وثبت أنه من خصائص النبي ، وقد ثبت النهي عنه من غير وجه، )٧(وأخرجاه في الصحيحين
  ".لى ذلك ويعان وأنه كان يقوى ع-عليه وسلم

من مراتب ، فهو بالنسبة إليه،  بهذا- كان يتقرب إلى اهللا عز وجل-صلى اهللا عليه وسلم-يعني أن النبي 
مزيد من في وإنما تجشمه من تجشمه من الصحابة لفرط رغبتهم ، وأما األمة فهي غير مطالبة بذلك، الكمال

  .إنه حرام:  يقالكما أنه ال، وتندب إليهإن األمة مطالبة بهذا : لكن ال يقال، التقرب والعبادة

، وإال فال يكون مواصالً مع الحسي، واألظهر أن ذلك الطعام والشراب في حقه إنما كان معنوياً ال حسياً"
   سك بعد غروب الشمس إلى وقت السحر فله ذلك كما في حديث أبي سعيد الخدري مأحب أن ي وأما من

واصلوا فأيكم أراد أن يواصل ال تُ((: -صلى اهللا عليه وسلم- قال رسول اهللا:  قال-رضي اهللا عنه-
إني لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم ((: قال، فإنك تواصل يا رسول اهللا:  قالوا))فليواصل إلى السحر

  ".)٨( أخرجاه في الصحيحين أيضا))يطعمني وساق يسقيني

فهموا هذا لم يولكن الصحابة ،  للتحريم))لواِصواال تُ(( : بقوله-صلى اهللا عليه وسلم-نهي النبي األصل أن 
 ولم -صلى اهللا عليه وسلم- هوإال لم يواصلوا مع،  نهاهم عنه شفقة عليهمهنأإنما فهموا و، من مقتضى الحال

والصحابة ال يمكن أن يتقربوا إلى اهللا ،  على باطل-عليه الصالة والسالم–  ال يقر هو على هذا؛ ألنهيقرهم
  .  صارف لهفاألصل أن النهي للتحريم ما لم يوجد -صلى اهللا عليه وسلم-ة رسوله  بمعصي-عز وجل-

قال علي بن أبي طلحة عن ، ]سورة البقرة) ١٨٧([ }والَ تُباِشروهن وَأنتُم عاِكفُون ِفي الْمساِجِد{ :وقوله تعالى"
  ".في رمضان أو في غير رمضانهذا في الرجل يعتكف في المسجد : -مارضي اهللا تعالى عنه-ابن عباس 

ِإذْ { :-عليه السالم– عن إبراهيم كما قال تعالى، وأصله بمعنى المالزمة وطول المكث، االعتكاف معروف
اِكفُونا علَه اِثيُل الَِّتي َأنتُمِذِه التَّما هِمِه مقَوفالن عاكف على كذا: تقول، ]سورة األنبياء) ٥٢([ }قَاَل ِلَأِبيِه و ،

ولذلك كان االعتكاف هو مالزمة المسجد على سبيل القربة على وجه ، معنى أنه يطيل المكث معه أو عندهب
  .أو نحو ذلك من العبارات التي تقرب معناه، أو بشرطه، مخصوص

 وغاية ما يستدلون به كما هو معروف سؤال ،إذ ال دليل على ذلك، ألرجح أن االعتكاف ال يحد بيوم وليلةوا
الليلة إذا ذكرت عند : وقالوا،  أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام-صلى اهللا عليه وسلم- لنبيلعمر 

 عن االعتكاف ثماني -صلى اهللا عليه وسلم-سأل النبي ما الحكم فيما إذا كان قد : فنقول، العرب فمعها اليوم

  ؟عشرة ساعة
 ولو  االعتكافيصح أن يكون: فية الذين قالوافأظن أن الوسط في هذه المسألة هو بين قول هؤالء وقول الحن

 يعتبر ال  والصواب أن هذا،االعتكاف انووا: والاق، نهم إذا أرادوا دخول المسجد للصالة فإذلكلو، بوقت يسير

                                                
 ).٥(سبق تخريجه في الحاشية رقم  - 7

 واللفـظ  )٦٩٣ص  / ٢ج ) (١٨٦٢( باب الوصال ومن قال ليس فـي الليـل صـيام    - في كتاب الصوم  عن أبي سعيد الخدري   أخرجه البخاري  - 8
نهاهم النبي صـلى اهللا عليـه   :  ولفظه)٧٧٦ص  / ٢ج ) (١١٠٥( باب النهي عن الوصال في الصوم - كتاب الصيام   في للبخاري، ومسلم عن عائشة   

 .))إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقيني((: وسلم عن الوصال رحمة لهم فقالوا إنك تواصل قال



 ٤

 أراد أن نواألحسن لم ،المكث الطويل، وإنما االعتكاف هو  معتكفإنه:  لهذا اإلنسانوال يقال، ااعتكاف
  .افه عن يوم وليلةيعتكف أال يقل اعتك

 غروب الشمس أو قبيل الغروب أو مع الغروب أو يدخل بعد قبل من  المعتكف المسجدل يدخلومسألة ه

 )٩(-عليه الصالة والسالم- صلى الفجر  أنعلى الحديث الوارد أنه دخل معتكفه بعد طلوع الفجر أو مع الفجر

  .  هنا محلهكل هذا ليس

كان الرجل إذا اعتكف : وقال الضحاك،  ليالً أو نهاراً حتى يقضي اعتكافهفحرم اهللا عليه أن ينكح النساء"
) ١٨٧([ }والَ تُباِشروهن وَأنتُم عاِكفُون ِفي الْمساِجِد{ :فقال اهللا تعالى، فخرج من المسجد جامع إن شاء

  ". وال في غيره،أي ال تقربوهن ما دمتم عاكفين في المسجد، ]سورة البقرة

هذا في الرجل يعتكف  ،فحرم اهللا عليه أن ينكح النساء ليالً أو نهاراً حتى يقضي اعتكافه: ابن عباسيقول 
 -صلى اهللا عليه وسلم-وإن كان النبي ، االعتكاف ال يختص برمضانففي المسجد في رمضان أو في غيره؛ 

و نهاراً؛ ألن الوطء من  أن ينكح النساء ليالً أى المعتكفحرم علالمقصود أن اهللا ف، اعتكف في رمضان
  .مفسدات االعتكاف

والَ تُباِشروهن وَأنتُم عاِكفُون ِفي {، كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجد جامع إن شاء: قال الضحاك
ل ه كان جائزاً في أووبالتالي ال يعتمد عليها بأن هذه الرواية لها حكم المرسل ،]سورة البقرة) ١٨٧([ }الْمساِجِد

  . يواقع في هذا الخروجيمكن أنف األمر أن المعتكف يخرج لحاجته

 . وال في غيره، تقربوهن ما دمتم عاكفين في المسجد أي ال:}وَأنتُم عاِكفُون والَ تُباِشروهن{ :قال اهللا تعالى

لمسجد ال يجوز الوطء في ا تباشروهن في المساجد وال في غير المسجد، فالف اعتكفتم في المسجد إنيقصد 
 أن لمعتكفوكذلك ال يجوز ل، المساجد ما بينت لهذاف، معتكفاً أو غير معتكفالشخص بكل حال سواء كان 

  ..يجامع أهله ولو في خارج المسجد ما دام معتكفاً

 وقتادة وغير واحد أنهم كانوا وكذا قال مجاهد، أي ال تقربوهن ما دمتم عاكفين في المسجد وال في غيره"
  ". ذلك حتى نزلت هذه اآليةيفعلون

أو ، يل االستمتاعهي عنه هو المس مطلقاً أو على سبنفهل الم، أصله من مس البشرة: }والَ تُباِشروهن{: قوله
أخص من ذلك وهو الجماع؟المقصود به معنى   

 وأما القول ،}ِفي الْمساِجد ِكفُونوَأنتُم عا تُباِشروهن والَ{ : في قولهأما مجرد اللمس فهذا ليس له وجه إطالقاً
وأما الجماع فهو داخل ، الظاهر واهللا تعالى أعلم  فهذا هو النهي عن جميع أنواع االستمتاعبأن المراد به

معرض  إال أن المعتكف في األصل ،ح ألوان االستمتاع األخرىيبيبعض أهل العلم يحرم الجماع ووقطعاً، 
 حال المعتكف على  إذ ليس بصدد قضاء وطره ولذاته فهو-عز وجل-لى اهللا مشتغل باإلقبال ع كله وعن هذا

  .النقيض من هذا

                                                
 باب متى يدخل من أراد -ومسلم في كتاب االعتكاف ) ٧١٨ص  / ٢ج ) (١٩٣٦( باب االعتكاف في شوال – االعتكاف  أخرجه البخاري في كتاب- 9

 ).٨٣٠ص  / ٢ج ) (١١٧٢(االعتكاف في معتكفه 



 ٥

  هل يشتغل به-مثالً– القراءة في الفقه أخرى كوالعلماء رحمهم اهللا في مسألة االعتكاف تكلموا عن أمور

ن االعتكاف وبين فرق بيهناك ف !اذهب لمباشرة أهلك دون الجماع:  فكيف يقال له؟ أم ال وهو معتكفالمرء
،  فهو بمنأى عن هذا-عز وجل-لكن االعتكاف انقطاع إلى اهللا ،  يباشر وهو صائمائم له أنالصف، الصوم

  .واهللا أعلم

  كان-صلى اهللا عليه وسلم- النبي أن  اللمس المطلق ليس داخالً في المنهي عنه للمعتكفمما يدل على أنو

  .هذا ال إشكال فيهوبالتالي فمثل  ،)١٠( فترجله-اهرضي اهللا عن- يخرج رأسه لعائشة في معتكفه

 روي عن ابن مسعود ومحمد بن كعب ومجاهد وعطاء والحسن وقتادة والضحاك :قال ابن أبي حاتم"
  ".ال يقربها وهو معتكف:  ومقاتل قالواوالسدي والربيع بن أنس

قل عليه وهذا المعنى ن،  واالستمتاعااللتذاذمن وجوه وال بما دونه ، ال بجماع يعني ،ال يقربها وهو معتكف
  .  قول ضعيفوجد من يقول بجواز التقبيل ونحو ذلك إال أنهقد وإن كان ، اإلجماع الحافظ ابن عبد البر

 أن المعتكف يحرم عليه النساء ما دام و األمر المتفق عليه عند العلماءوهذا الذي حكاه عن هؤالء ه"
 لحاجة ال بد له منها فال يحل له أن يتلبث فيه إال بمقدار ما يفرغ منزله إلى ولو ذهب، معتكفاً في مسجده

  .من حاجته تلك من قضاء الغائط أو األكل

وال يعود المريض لكن يسأل ، وليس له أن يقبل امرأته وال أن يضمها إليه وال يشتغل بشيء سوى اعتكافه
كرنا قطعة صالحة من ذلك في آخر وقد ذ، عتكاف أحكام مفصلة في بابهولال،  في طريقههو مارعنه و

  ".وهللا الحمد والمنة، كتاب الصيام

فيما يتعلق بالمريض أنها كانت إذا دخلت سألت دون أن  -ارضي اهللا عنه-عائشة كجاء عن بعض السلف 
بمعنى ، يكون ذلك بقدر اإلمكانو دون حاجته األصلية فالمقصود أنه ال يتلبث في شيء من هذه األمور، تقف

وإذا كان ال يجد أو ال ،  كان يستطيع أن يأكل في محل قريب من معتكفه فال يذهب إلى بيته البعيدأنه إذا
 وإنما يحتاج إلى نوع خاص أو ال يالئمه هذا، أو نحو ذلك،  أن يأكل في الشارع أو في الساحةيصلح لمثله
أما ، فال يذهب إلى المكان البعيد  ذلك يغتسل فيه أو نحواً قريباً إذا كان يجد مكان وكذلك، فيذهبمن الطعام

 يتوسع مما أشياء من هذا القبيل وأعطر  ليست ضرورية كاتري في الطريق أغراضأنه يذهب ليأكل ثم يش
 فيخرج إليه د صاحبه في مكان في الساحة أو نحوها ِع أو ي، يذهب ليشحن الجوال كأنفيها الناس ويتساهلون

  . وهذه األمور تضييع لمعنى االعتكاف المشروع،ا ليس خروجاً للحاجة األساسيةمثل هذف

ن األنس  ميجدون بحيث اشخصاً يعتكفون مع ثالثين  أوعشرين تجد أنك تضييع معنى االعتكافمن و
 فمثل، في بيوتهمما ال يجدونه واالنبساط والضحك والقيل والقال في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي 

ه  الذي يصلي ليس لإذا كانو، لم يشرع االعتكاف من أجل هذا إطالقاًذ  إا؛ي وليس حقيقيهذا اعتكاف صور
  . مثل ذلكقضية االعتكافالخ فإن ..إال ربعها، من صالته إال نصفها

                                                
 باب جواز غـسل     -ومسلم في كتاب الحيض     ) ٧١٤ص   / ٢ج  ) (١٩٢٤(  باب الحائض ترجل المعتكف     - أخرجه البخاري في كتاب االعتكاف       - 10

 ).٢٤٤ص  / ١ج ) (٢٩٧(ي حجرها وقراءة القرآن فيه رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها واالتكاء ف



 ٦

 بين حبس النفس عن الطعام والشراب في  المعتكفجمعاالعتكاف ال يؤدي إلى الثمرة المرجوة إال بأن يف
يكون  بحيث -ال سيما عند من يشترط الصوم لالعتكاف–خلطة بين حبسها عما ألفت عليه من الالصوم و
لذلك من أراد أن يعتكف ،  المعنى الذي من أجله شرع االعتكافإذا حصل له هذا وهذا حصل لهف ،منقطعاً

على   يكون مقبالً بحيثمع شخص واحد من الجادينمن رفيق فليكن وإن كان وال بد ، فليعتكف لوحده
  . بالكالم والقيل والقال رفيقهال يشغله وذكر ربه ودعائه مصحفه

 االعتكاف اقتداء بالقرآن العظيم فإنه نبه على كتابولهذا كان الفقهاء المصنفون يتبعون كتاب الصيام ب"
  ".ذكر االعتكاف بعد ذكر الصوم

أن : واألمر اآلخر،  اعتكف في رمضان فناسب ذكره بعده-صلى اهللا عليه وسلم-النبي أن ال سيما كذلك 
 المسألة ليست هوهذ، ال يصح من غير صوم ف االعتكاف من شرطه الصوم إن: من أهل العلم يقولوناًكثير

   . وليس الحديث اآلن عن االعتكاف،ا وجه ذكر االعتكاف بعد الصومهذلكن على كل حال ، محل اتفاق

  ". في آخر شهر الصيامأو،  االعتكاف في الصياملى إرشاد وتنبيه عياموفي ذكره تعالى االعتكاف بعد الص"

 ،بين آيات الصوم ]ةسورة البقر) ١٨٦([ }وِإذَا سَألَك ِعباِدي عنِّي فَِإنِّي قَِريب{ : أنه ذكر قوله ما سبق مثُلهذا
 تذكر وبالتالي  له مزيةالدعاء في حال الصومف،  مستجابة للصائم دعوةوهو أناستنبط منها العلماء معنى ف

  .الصيام آية الدعاء بين آيات

 ،أو في آخر شهر الصيام،  االعتكاف في الصياملى إرشاد وتنبيه عياموفي ذكره تعالى االعتكاف بعد الص"
أنه كان يعتكف العشر األواخر من شهر رمضان  -صلى اهللا عليه وسلم-كما في السنة عن رسول اهللا 

رضي اهللا -ائشة أم المؤمنين  أخرجاه من حديث ع، ثم اعتكف أزواجه من بعده-عز وجل-حتى توفاه اهللا 
  ".)١١(-اتعالى عنه

صلى - النبي مع أناالعتكاف مشروع للمرأة كالرجل  هذا يدل على أن ،ثم اعتكف أزواجه من بعده: قوله
آلبر ((: قال التي أعدتها زوجاته في المسجد لالعتكاف في حياته لما رأى تلك الحصر -اهللا عليه وسلم

 ليس  االعتكاف النساء شقائق الرجال ولكنأنه وإن كانتسبب تها ورفعها؛ وال وأمر بهتكها وإزال)١٢())تردن
 ،يعجب النساء إطالقاً ولكنه هو الحق الذي ال مرية فيه الهذا الكالم و، أفضل للمرأة من أن تبقى في بيتها

في  بل  المرأة بيتهاأن مكانواألحاديث واضحة في  ،]سورة األحزاب) ٣٣([ }وقَرن ِفي بيوِتكُن{ :قال تعالى
وصالتها في مسجد حيها أفضل من ، وصالتها فيه أفضل من صالتها في مسجد حيها، أبعد مكان في بيتها

صلى اهللا -وصالتها في المسجد الجامع خير من صالتها في مسجد رسول اهللا ، صالتها في المسجد الجامع
عة في ئن خروجها لتكون باإذا كاالحال ف فكي، معروفة فاألحاديث الواردة في هذا ، وخلفه-عليه وسلم

  ؟ أو غير ذلكتتجول في السوق، الصيدلية أو المستلزمات النسائية

                                                
ومسلم فـي   ) ٧١٣ص   / ٢ج  ) (١٩٢٢( باب االعتكاف في العشر األواخر واالعتكاف في المساجد كلها           - أخرجه البخاري في كتاب االعتكاف       - 11

 ).٨٣٠ص  / ٢ج ) (١١٧٢( باب اعتكاف العشر األواخر من رمضان -كتاب االعتكاف 

 باب متى يدخل من أراد -ومسلم في كتاب االعتكاف ) ٧١٥ص  / ٢ج ) (١٩٢٩( باب األخبية في المسجد -اري في كتاب االعتكاف  أخرجه البخ- 12
 . واللفظ لمسلم)٨٣٠ص  / ٢ج ) (١١٧٢(االعتكاف في معتكفه 



 ٧

 ربما وصل العدد  إذولقد أصبحت قضية خروج المرأة مشكلة بل حتى قضية اعتكاف المرأة صارت مشكلة
ل وأكثر من ذلك، وإذا  إلى ثمانين معتكفة ب- والمسجد النبويغير المسجد الحرام– في بعض المساجد

إسالمي أو خروج  المرأة منه ما هو قضية خروج، و أضعاف هذا العددالنساء بهذا ستأتي أعدادتسامعت 
نصف أنها و، شقيقة الرجل، وهكذا تستغل المرأة بأنها  تكون أجيرة عند اآلخرين بحيثتحت راية الشيطان

 أن تعطى فرصة وغير ذلك من الدعوات التي تصدقها  وال بد،المجتمع وال يطير المجتمع إال بجناحين اثنين
  عبر الوسائل المختلفةفي غاية التبرج  حصنها الحصينيريدون أن يخرجوا المرأة من، فأعداء اإلسالم المرأة

 من األعمال  يناسبهاما عند  المرأة تقفكفي أنال ي ف،من قيادة السيارة إلى المشاركة السياسية إلى التمثيليات
  . واهللا المستعان،الشريعة اإلسالميةمع افق وتبما ي

  وهو معتكف في المسجد-صلى اهللا عليه وسلم-وفي الصحيح أن صفية بنت حيي كانت تزور النبي "

 ليمشي -صلى اهللا عليه وسلم- فقام النبي ، وكان ذلك ليالًثم قامت لترجع إلى منزلها،  ساعةفتحدثت عنده
ه ببعض الطريق لقيفلما كانا ، ا في دار أسامة بن زيد في جانب المدينةوكان منزله، حتى تبلغ دارها، معها

أي حياء من ، تواريا: وفي رواية،  أسرعا-صلى اهللا عليه وسلم-فلما رأيا النبي ، رجالن من األنصار
، على رسلكما((: -صلى اهللا عليه وسلم-فقال لهما النبي ،  معهه لكون أهل-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 

سبحان اهللا يا رسول : فقاال، أي زوجتي، واعلما أنها صفية بنت حيي،  أي ال تسرعا))ا صفية بنت حييإنه
وإني خشيت أن يقذف ، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم((: -صلى اهللا عليه وسلم-فقال ، اهللا
  .)١٣())شراً((:  أو قال))قلوبكما شيئافي 

 لئال يقعا في  أمته التبري من التهمة في محلها؛علم أن ي-ه السالمعلي-أراد : -رحمه اهللا-قال الشافعي 
  ".واهللا أعلم،  شيئاً-صلى اهللا عليه وسلم-وهما كانا أتقى هللا من أن يظنا بالنبي ، محذور

 أن ال يجعل اإلنسان  وهو،يؤدبهم بهذا األدب وع ألمتهيشر بهذا الجواب -صلى اهللا عليه وسلم–أي أن النبي 
؛ ألن ليدفع عن نفسه التهمة،  يرتاب فيه أحد بين له الحال مقام ربما فيفإن كان، ةي موضع ريبنفسه ف

 في -صلى اهللا عليه وسلم-ناقة النبي مما يدل على ذلك أنه لما بركت و، اإلنسان قد ال يالم إذا حكم بالظاهر
وأن الذي حبسها إنما ، قلُها بخُفأعلمهم أن ذلك ليس ل، ألت القصواء خَ: بعض الصحابةقال، قصة الحديبية

، بالظاهرتحكمون كيف  بحكمكم هذا أو  استعجلتم: قولهم ذلك ولم يقل لهمنكر عليهملم يف، هو حابس الفيل
وضع ريبة ثم  في موال يجعل نفسه،  التهمةإلنسان يدفع عن نفسهالمقصود أن فا، إنما بين لهم معنى آخرو

  .ه ب الظنا يحسنوينتظر من اآلخرين أن

فأما معاطاة الشيء ونحوه فال ،  ونحو ذلك ومعانقة من تقبيلالمباشرة إنما هو الجماع ودواعيهبالمراد ثم "
صلى اهللا عليه -كان رسول اهللا :  أنها قالت-ارضي اهللا عنه-فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة ، بأس به

                                                
ص  / ٣ج ) (٢٩٣٤(ب من البيوت إلـيهن       باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى اهللا عليه وسلم وما نس             - أخرجه البخاري في كتاب الخمس       - 13

ي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول هذه فالنة ليدفع ظـن الـسوء بـه    ئ باب بيان أنه يستحب لمن ر      -ومسلم في كتاب السالم     ) ١١٣٠
 ).١٧١٢ص  / ٤ج ) (٢١٧٥(
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رضي -قالت عائشة ، وكان ال يدخل البيت إال لحاجة اإلنسان،  رأسه فأرجله وأنا حائض يدني إلي-وسلم
  .)١٤(فال أسأل عنه إال وأنا مارة، ولقد كان المريض يكون في البيت: -اهللا عنها

 أي هذا الذي بيناه وفرضناه وحددناه من الصيام ]سورة البقرة) ١٨٧([ }ِتلْك حدود اللِّه{ :وقول تعالى
  ".وذكرنا غاياته ورخصه وعزائمه حدود اهللا، وما أبحنا فيه وما حرمنا، كامهوأح

أو ،  هذا الحدملزاأو ، هذا الحد: نقول،  ألنه يمنع غيره من الدخول فيه؛وقيل له ذلك، أصله من المنع: الحد
؛  حدود-ةالحدود الشرعي- لحدود التي تقام على أصحاب بعض الذنوبل  قيلوربما، أو نحو ذلك، لزم حدكا

 تردعه وتمنع اآلخرين أيضاً من الدخول في  فهي،ا أن يعود إليه الذنوب شيئاً من هذهعن واقَم ألنها تمنع
  .واهللا أعلم، شيء من ذلك

  ".أي ال تجاوزوها وتتعدوها: فال تقربوها، أي شرعها اهللا وبينها بنفسه"

وأنه ال ، هي تلك التي شرعها في أحكام الصوم واالعتكافأي ، ]سورة البقرة) ١٨٧([ }ِتلْك حدود اللِّه{ :قوله
 تطوعاً  أنا معتكف:ال يقول اإلنسانف، -عز وجل-هذه حدود اهللا ف، هو معتكف في المسجد أهله من يباشر

  الشعورهذا ومثل ، فيرتكب شيئاً أو أشياء مما يخل باالعتكاف أو يبطله،فأريد أن أتوسع في هذا االعتكاف

،  ولو بغير المباشرة-عز وجل-متعدياً فيه حدود اهللا ،  عند اإلنسان فيكون مسيئاً باعتكافه هذاأحياناًيوجد 
بل ربما بطل ، وغهذا األمر ال يس فيذهب ليتعشى في شقته مثالً فينبسط في الحديث ويطيل المكثكأن 

 مرة لحاجة  بأن يخرجر من غير ضرورةالخروج المتكر بسبب أو،  المكث الطويل ذلكاعتكافه بسبب
ومرة يخرج ليشتري أشياء كمالية ليست ضرورية يريد أن ،  بالجوالى ليتعشى ومرة يخرج ليأتومرة، إنسان

  .اهللا المستعانف، يدخلها معه

  :مسألة االشتراط في االعتكاف

  أخرج للحاجة أشترط أن:يقول أما أن، مسألة ينبغي التحرز واالحتياط فيها في االعتكاف مسألة االشتراط

فيذهب يتم وهو معتكف  إلى جدة من أجل معاملة تجارية حان وقتها من الحرم -مثالً– ثم يخرج ،الفالنية
  !!معاملته ثم يرجع إلى معتكفه، فأي اعتكاف هذا وأي اشتراط؟

هذا  و أو نحو ذلكا درسيلقي عليهملزيارات لطالب العلم  أو، الزيارات للمرضىآخر يشترط تجد معتكفاً و
  .قد ال يجد دليالً يسعفه في مثل هذه القضايا ف؛ لهذا األمر يحتاط أناإلنسانعلى ا ال ينبغي و فهذ،كثير

ُأِحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصياِم الرفَثُ ِإلَى { :ويقرأ، يعني هذه الحدود األربعة: وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم"
آِئكُمَأ{ :حتى بلغ ]سورة البقرة) ١٨٧([ }ِنس ِلثُمِإلَى الَّلي اميواْ الصوكان أبي : قال، ]سورة البقرة) ١٨٧([ }ِتم

  .وغيره من مشيختنا يقولون هذا ويتلونه علينا

 كذلك ،تفاصيله وأي كما بين الصيام وأحكامه وشرائعه: ]سورة البقرة) ١٨٧([ }كَذَِلك يبين اللّه آياِتِه ِللنَّاِس{
  .-صلى اهللا عليه وسلم-ورسوله محمد  لسان عبده بين سائر األحكام علىي

                                                
 / ١ج ) (٢٩٧(ؤرها واالتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه         باب جواز غسل رأس زوجها وترجيله وطهارة س        -أخرجه مسلم في كتاب الحيض       - 14

 ).٢٤٤ص 
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}تَّقُوني ملَّه{ :كما قال تعالى، أي يعرفون كيف يهتدون وكيف يطيعون: ]سورة البقرة) ١٨٧([ }ِللنَّاِس لَع وه
اِت ِإلَى النُّوِر والظُّلُم نكُم مخِْرجنَاٍت ِليياٍت بِدِه آيبلَى عُل عنَزالَِّذي يلَر ِبكُم اللَّه ِإنءِحيمسورة ) ٩([ }وفٌ ر

  ".]الحديد

}تَّقُوني ملَّهوأما التقوى ،  تحتمل المعنيين من التعليل أو معنى الترجي"لعل"ـبالنسبة ل ]سورة البقرة) ١٨٧([ }لَع
أو بمعنى أنهم إن ، كهذه حدود اهللا فال يواقعوا شيئاً من ذلف،  عليهم-عز وجل- يتقون ما حرم اهللا أيهنا 

، وبين المعنيين مالزمة ال تخفى ، فإن ذلك يكون سبباً لتحقيق التقوى-عز وجل-كانوا مراعين لحدود اهللا 
  .واهللا أعلم

 من َأمواِل النَّاِس ِباِإلثِْم والَ تَْأكُلُواْ َأموالَكُم بينَكُم ِبالْباِطِل وتُدلُواْ ِبها ِإلَى الْحكَّاِم ِلتَْأكُلُواْ فَِريقًا{ :وقوله تعالى"
ونلَمتَع َأنتُمسورة البقرة) ١٨٨([ }و[."  

 وإنما ا في ذاته هناً األكل مراديسل، ال تأكلوها، ]سورة البقرة) ١٨٨([ }والَ تَْأكُلُواْ َأموالَكُم بينَكُم ِبالْباِطِل{ :قوله
فهو من أكل أموال  -لألكل أو لغيره– ألي غرض كان أخذ واستالب ألموال الناس بأي طريق كان وكلُّ

  .فكل طريق ال يحل فيه أخذ المال فهو داخل في هذا، الناس بالباطل

 إلى أهل ادعني آخذ هذه األموال وسأذهب به:  ويقول التأمينشركات يسول لنفسه أخذ المال من بعض الناس
 يتأول وهكذا، لهؤالء الذين أخذوه من غير حلهه الخير في الجمعيات الخيرية أو نحو ذلك بدالً من أن أترك

  . الوارد في اآلية وما علم أن هذا التصرف من أكل أموال الناس بالباطل،لنفسه

النفوس  حيث إن ؛يعني ال يأكل بعضكم مال بعض، هنا  بأموالكمومسألة التعبير، }والَ تَْأكُلُواْ َأموالَكُم{ :قال
) ٢٩([ }والَ تَقْتُلُواْ َأنفُسكُم{ :-عز وجل-اهللا  الواحدة؛ إذ يقول نزلة النفسالمجتمعة على شيء واحد تنزل م

أي فليقتل ، ]سورة البقرة) ٥٤([ }فَاقْتُلُواْ َأنفُسكُم{ :-جل وعال– ويقول ،أي ال يقتل بعضكم بعضاًَ، ]سورة النساء
 أي يقتل بعضكم، ]سورة البقرة) ٨٥([ }تُلُون َأنفُسكُمهُؤالء تَقْثُم َأنتُم { :-تبارك وتعالى- ويقول ،بعضكم بعضاً

وذكر األكل ألنه أغلب وجوه ، ل بعضكم مال أخيهال يأكأي  }والَ تَْأكُلُواْ َأموالَكُم بينَكُم{ : سبحانهقوله و،بعضاً
ين يْأكُلُون َأمواَل ِإن الَِّذ{ :-عز وجل-كما قال اهللا ، والعرب تعبر به عن سائر ألوان االنتفاع، االنتفاع

بيتاًً، أو  به  بنى لم يأكل مال اليتيم وإنمافلو، ]سورة النساء) ١٠([} الْيتَامى ظُلْما ِإنَّما يْأكُلُون ِفي بطُوِنِهم نَارا
ل مال كفالن أ: يقال  ولذلك، ألنه غالب وجوه االنتفاع؛ لكن عبر باألكلاً فالحكم واحدو أثاثأ اشترى به سيارة

  .بمعنى أخذه بغير حق، فالن

 يدل أصل اإلدالء: ]سورة البقرة) ١٨٨([ }وتُدلُواْ ِبها ِإلَى الْحكَّاِم ِلتَْأكُلُواْ فَِريقًا من َأمواِل النَّاِس{: وقوله تعالى
لك لذو، توصل به إلى الماء ي وسيلة وواسطةذلك؛ ألنهسمي بلمعروف ا الدلوو، على التوصل إلى الشيء

  . دلو للدلو:ومنه قيل، اإلدالءهو به ف  يتوصل فما،فالن يدلي إلى فالن بالقرابة الفالنية: تقول

، القاضي أو  تريدون التوصل إلى استالبها وأخذها بالترافع إلى الحاكم يعني}وتُدلُواْ ِبها ِإلَى الْحكَّاِم{: قولهف
أو يكون المظلوم ليس ، من اآلخر  بحجتهيكون ألحنو، اضي يأخذ مال أخيه ثم يترافع إلى الق-مثالً–أي أنه 
 ذلك  وإنما يدعي عليعندي ليس له شيء:  اآلخرفيقول، شيئاً مكتوبة تثبت أن له عند خصمه إثباتاتعنده 

لو يعطى الناس بدعواهم (( : قال-عليه الصالة والسالم–دون دليل، وربما جاء بالحديث الصحيح أن النبي 
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يبقى على أنه ليس في ذمته شيء ألخيه، وهذا الكالم هكذا يحتال ب و)١٥())اء رجال وأموالهمالدعى ناس دم
  . واهللا المستعان،ذاك ال يستطيع أن يفعل شيئاً

هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه : -مارضي اهللا عنه-وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس "
  ". وهو يعرف أن الحق عليهفيجحد المال ويخاصم إلى الحكام، فيه بينة

  :تحتمل وجهين }والَ تَْأكُلُواْ َأموالَكُم بينَكُم ِبالْباِطِل وتُدلُواْ ِبها ِإلَى الْحكَّاِم{: قوله تعالى

تدلوا  أي أن تأكلوا وتدلوا، وال أكلواال ت: أي }والَ تَْأكُلُواْ {: قوله علىاً معطوف}وتُدلُواْ{: أن يكون قوله: األول
يكون وعلى هذا ،  من القراءات المتواترةتليسقد جاء هذا في قراءة لكنها شاذة و والناهية،" ال"مجزومان بـ

 لتتوصل إلى أخذ ماله  إلى القاضيتترافع ال نحو ذلك، و أو أو سرقةال تأكلها خلسة :أي، النهي عن األمرين
 والبينة على ،وهو مدعي بهذا االعتبار، حت يديوالمال ت، عنده شيء يثبتليس :  مثالًتقول بحيث بغير حق
  .، فيؤدي ذلك إلى أن يحكم القاضي لك بالمالالخ...وما عنده بينة إطالقاً، المدعي

 كقول مضمرة" أن" بـ منصوباً}وتُدلُواْ{ :وقوله الناهية،" ال"اً بـ مجزوم}تَْأكُلُواْ{: قولهويحتمل أن يكون 
  :الشاعر

   مثلـه  َوتـأتي  عـن خلـق      تنهال  
  

  ــار ــيمع ــت عظ ــك إذا فعل    علي
  

بواسطة  ويتوصل لذلك ، أن يستلب مال أخيهي وهرهانهاه عن قضية واحدة صو يكون قد بهذا االعتبارو
  قال له بأنأخذ مال أخيه بغير حقفهو ، الحاكم أو القاضي بأن المال له فيحكم، حق ما عليه من ترافع فيجحد

  ، بذلك مثالً ثقة بينهمفلما باعه إياه ولم يكتب، بعني إياه باألقساط: ، أو قالياهأعاره إأعرني ماالً، ف: -مثالً-
فإذا  ،هذا مالي: فقال، اشتكاه عند القاضيف،  هذا مالي ورثته عن آبائي وإنما،عندي شيءليس لك : قال له

  .ه فليأت بهاكان عنده بينِّ

بطريق الترافع إلى  بالباطل والتوصل إلى ذلك ل الناس أكل أموا شيء واحد هو عن يكونالنهيالمقصود أن 
  .لفرق بين المعنيينوهذا هو ا، الحاكم من أجل أن يحكم له بهذا المال

 الذي يميل إليه  أن النهي عن أمر واحد بصورته التي ذكرت، وهوهو، و المتبادر الثاني هوالمعنى وإن كان
ولكنه ذكرها ، أن التحريم منحصر فيهايعني ال فإن هذا ، -رحمه اهللا-بعض المحققين كابن جرير الطبري 

يبقى ؛ ألن هذا يقع ويتكرر كثيراًً بحيث فخصها بذلك محذراً، وكثرة وقوعها،  وعموم ضررها،لخطرها
ويسخر ، وذاك يضحك منه،  فتضيع عليه أموال طائلة،ليس في يده إثبات إذ  ويتجرع األلمراإلنسان يتحس

  .نواهللا المستعا، يتهكم بهو، منه

وكذا روي عن وهو يعلم أنه آثم آكل حرام، ، يهأن الحق عليعرف فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام وهو "
 مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم

  ".ال تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم: أنهم قالوا
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 .واللفظ لمسلم) ١٣٣٦ص  / ٣ج ) (١٧١١ (المدعى عليه
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ثل وذلك م، ي ولو طابت نفس المعِطمن كل طريق محرمل الناس وأخذها هذه اآلية تدل على تحريم أموا
ن أكل  بل هو م يجوزالهذا بمائة وعشرين وأنا راٍض بل وشاكر لك فالمائة  أقرضني: لو قال لهف، الربا

ي المعِط ف، مهر البغي:ومثال ذلك أيضاً، التأمين ومثل ذلك في التحريم ما يسمى ب،أموال الناس بالباطل
ماالً مقابل بضعها وشرفها أخذ  أن ت أن تفجر وال يحل لهذه المرأةاللكن ،  المالهذاإعطاء  نفسه بتطيب

     النبي ن أل؛ ينفس المعِط ولو طابت  وسائر العقود المحرمة محرمالسنور، وكذلك ثمن الكلب ووعفافها

 بالباطل  أكل أموال الناسمن خذ المال هو ألكل طريق محرموهكذا ،  نهى عن ذلك-صلى اهللا عليه وسلم–
والَ تَْأكُلُواْ َأموالَكُم بينَكُم ِبالْباِطِل وتُدلُواْ { : قوله تعالىكله داخل في عموم ف، الدافعي أوولو طابت نفس المعِط

  . أعلمواهللا تعالى، ]سورة البقرة) ١٨٨([ }ِبها ِإلَى الْحكَّاِم

 من )فريقاً( و،يعني الجزء أو القطعة من الشيء: الفريق، ]سورة البقرة) ١٨٨([ }ِلتَْأكُلُواْ فَِريقًا{ : تعالىقوله
  .أو بعضاً من المال،  من الماليعني جزءاً: المال

لتأكلوا أموال : أي القول بالتقديم والتأخير في اآلية ذلكمنو،  آخروبعض أهل العلم يدعي في هذا معنى 
 فاألصل فيه،  إذا دار الكالم بين الترتيب والتقديم والتأخير األصل  هي أنوالقاعدة في هذا، من الناس فريٍق

 ى معنىفإن كان يمكن حمل اآلية عل،  ال يلجأ إلى دعوى التقديم والتأخير من غير ضرورة: أي،الترتيب

  .اهللا أعلم، فإنه ال يلجأ إلى دعوى التقديم والتأخير، يصح من غير تكلف

أال إنما أنا بشر وإنما ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-ة أن رسول اهللا وقد ورد في الصحيحين عن أم سلم"
  ".)١٦()) لهيقضأف، بعضيأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 

 الترافع إلى القاضي من أجل التوصل إلى أموال قه أيضاً باعتبار المعنى السابق الذي هوسا الحديث هذا
إذا كان ال يحق له هذا المال فإن حكم و، فإنما يحكم له بقطعة من نار، يفهو ولو حكم له القاض، الناس

وبينهما ((: -صلى اهللا عليه وسلم-لهذا قال النبي ، و ال تغير حقيقة الحكمالقاضي وفتوى المفتي
وكرهت أن يطلع عليه  اإلثم ما حاك في صدرك((:  وقال)١٨())استفت قلبك((:  وقال،)١٧())مشبهات
 أو مجارياً إذا كان متبعاً للهوىفاإلنسان ، بهذا تبرأ ذمتي: فاإلنسان ال يتكئ على فتوى ويقول، )١٩())الناس

ال بد من التحري بل ، ال يكفي هذافالحقيقة أنه ، أفتاني عالم:  وسيقول، سيبحث عن األسهلألهواء النفس فإنه
 ليبحث ؛أو يسأل هذا وهذا وهذا، لهوىمتجارياً مع داعية ايكون اإلنسان حينما يتخير المفتي ال  ففيمن يسأل

  تعتبر صورة من الصور التي تدخل ضمن قولهوكذلك رشوة القاضي، فإن الذمة ال تبرأ، عمن يرخص له

فع إلى  يتراوذلك أنه ]سورة البقرة) ١٨٨([ }والَ تَْأكُلُواْ َأموالَكُم بينَكُم ِبالْباِطِل وتُدلُواْ ِبها ِإلَى الْحكَّاِم{ :تعالى
  . ويتوصل إلى مبتغاه ومصلحتهمن أجل أن يحكم لهه ماالً يعطي والقاضي

                                                
بـاب الحكـم    -ومسلم في كتاب األقضية ) ٢٦٢٧ص  / ٦ج ) (٦٧٦٢ (باب القضاء في كثير المال وقليله     -األحكام  أخرجه البخاري في كتاب      - 16

 .))ألحن((:  بدالً من قوله))أبلغ((: إال أنه قال) ١٣٣٧ص  / ٣ج ) (١٧١٣ (بالظاهر واللحن بالحجة

باب أخـذ الحـالل وتـرك     -ومسلم في كتاب المساقاة ) ٢٨ص   / ١ ج() ٥٢ (باب فضل من استبرأ لدينه     -أخرجه البخاري في كتاب اإليمان       - 17
 .))مشتبهات((: عند البخاري، وعند مسلم)) مشبهات: ((ولفظ) ١٢١٩ص  / ٣ج ) (١٥٩٩ (الشبهات

 ).١٧٣٤(وحسنه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم ) ٣٢٠ص  / ٢ج (والدارمي ) ٢٢٨ص  / ٤ج (أخرجه أحمد  - 18

 ).١٩٨٠ص  / ٤ج ) (٢٥٥٣( باب تفسير البر واإلثم -سلم في كتاب البر والصلة واآلداب  أخرجه م- 19



 ١٢

 فدلت هذه اآلية الكريمة )٢٠())فليحملها أو ليذرها، بحق مسلم فإنما هي قطعة من نارفمن قضيت له (("
، امفال يحل في نفس األمر حراماً هو حر، شيء في نفس األمرالوهذا الحديث على أن حكم الحاكم ال يغير 

وإال فللحاكم أجره وعلى ، وإنما ملزم في الظاهر فإن طابق في نفس األمر فذاك، يحرم حالالً هو حاللوال 
  ".المحتال وزره

 بحيث يصدر الحكم على خالف ما يجب أن يكون كل ذلك ال أو التدليس في القضيةيعني أن شهادة الزور 
يأتي الرجل وال يوضح القضية كما  بحيث ، مثالًلطالقتتعلق باالتي مسائل ال ال سيما يغير من الحكم شيئاً

 فيها هذه المرأة في حقيقة األمر أن الصورة الواقعة ال تحللمرأة إليه و له بإرجاع ا القاضييحكم حتى ينبغي
  .حكم له القاضي فإن ذلك ال يغني عنه عند اهللا شيئاً حتى وإن فهو، له

، وليس األمر كذلك، يجعلها له حالالً له بإرجاع امرأتهبعض األغبياء يظن أن حكم القاضي لذلك تجد 
وبناء على ما ، يصف للقاضي الواقعة التي حصلت أشياء عندما الرجل يكتم أشياء ويخفي أشياء ويدلسف

  .ال يحل له هذا الحكموالحقيقة أنه ، حكمصدر اليسمع القاضي ي

أنهم يريدون الشهود الزور في ظنهم ء وهؤالومن الصور المنتشرة أن مثل هذا الشخص قد يأتي بشهود 
  وليس من مصلحتهم أن من الولد عشرة ألنه له-مثالً– تشتت األوالدالخير واإلحسان إليه، وال يرضون ب

 هؤالء الشهود على المرأة فأشفق، في حال يرثى لها وهي واألوالد المرأة تبكييتفرق األبوان، ويجدون 
، واهللا شمل هذه األسرة بالحرامهكذا يلمون و، هذه المرأة إلى صغارها شهادة زور لترجع وأوالدها فيشهدون

  .المستعان

والَ تَْأكُلُواْ َأموالَكُم بينَكُم ِبالْباِطِل وتُدلُواْ ِبها ِإلَى الْحكَّاِم ِلتَْأكُلُواْ فَِريقًا من َأمواِل النَّاِس { :ولهذا قال تعالى"
تَع َأنتُمِباِإلثِْم وونأي تعلمون بطالن ما تعملونه وتروجونه في كالمكم]سورة البقرة) ١٨٨([ }لَم  .  

وإنما يقضي القاضي ، حق لك باطالًوال ي، اعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي ال يحل لك حراماًَ: قال قتادة
 أن واعلموا أن من قضي له بباطل، والقاضي بشر يخطئ ويصيب، بنحو ما يرى ويشهد به الشهود

مما قضى به حتى يجمع اهللا بينهما يوم القيامة فيقضي على المبطل للمحق بأجود ، خصومته لم تنقِض
  "...الدنيا فيحق معلى الللمبطل 
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 )٨٢(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

بينا محمد وعلى آله وصحبه  ن، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين،الحمد هللا رب العالمين
  .بعدو أجمعين،

ألِهلَِّة قُْل ِهي مواِقيتُ ِللنَّاِس والْحج ولَيس الِْبر ِبَأن تَْأتُواْ يسَألُونَك عِن ا{ :قال المفسر في تفسير قوله تعالى
ونتُفِْلح لَّكُملَع اتَّقُواْ اللّها واِبهوَأب وتَ ِمنيْأتُواْ الْبِن اتَّقَى وم الِْبر لَِكنا ووِرهوتَ ِمن ظُهيسورة ) ١٨٩([} الْب

صلى اهللا عليه -سأل الناس رسول اهللا : -مارضي اهللا تعالى عنه-لعوفي عن ابن عباس قال ا" :]البقرة
، ]سورة البقرة) ١٨٩([ } قُْل ِهي مواِقيتُ ِللنَّاِسيسَألُونَك عِن األِهلَِّة{ : عن األهلة فنزلت هذه اآلية-وسلم

  ".وعدة نسائهم ووقت حجهم،  دينهملَّيعلمون به ِح

  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللالحمد هللا،  الرحيم، بسم اهللا الرحمن

هل كان عن فائدة هذه ،  أوالً هذا السؤال،]سورة البقرة) ١٨٩([ }يسَألُونَك عِن األِهلَِّة{: -تبارك وتعالى-قوله ف
) ١٨٩([ }تُ ِللنَّاِس والْحجِهي مواِقي{: ومن ثم جاء الجواب مطابقاً للسؤال فقال، األهلة والمنافع المنوطة بها

ثم بعد ذلك ، لماذا يبدو الهالل في أول الشهر دقيقاً ثم يكبر حتى ينير: السؤال إنما كان؟ أم أن ]سورة البقرة
   ؟ثم يختفي، ثم ال يزال ينقص حتى يعود هالالً في آخر الشهر، يكتمل فيكون قمراً ثم بدراً

 لماذا يبدوا الهالل دقيقاً ثم بعد ذلك ال :عن الثانيكان ن السؤال إنما إ:كثير من البالغيين والمفسرين قالوا
  ؟..يزال يزداد حتى يصير بدراً

أن يأتي : والمراد باألسلوب الحكيم عندهم، إن الجواب جاء على طريقة األسلوب الحكيم:  يقولونمومن ثَ
 يجيبه بما هو أحوج هأنأي ، سأل عنهوإنما بما هو أجدر أن ي، الجواب على سؤال بغير ما سأل به السائل

  .إليه وأنفع له دون ما سأل عنه؛ ألن ذلك ال ينتفع به أو ال يعنيه

بالتالي هل و،  كان السؤالذامان أعني ع،  محل اتفاق بين أهل العلمتهذه المسألة ليس إال أن هكذا يقولون
وبالتالي جاء الجواب ،  عن فائدة األهلةإن السؤال إنما كان: ن أهل العلم من يقولفم ،طابقه الجواب أو ال

 في -رحمه اهللا-إلى كالم الشاطبي يمكن الرجوع و، وممن قال بهذا جماعة من المحققين، مطابقاً له
  .الموافقات

يسألونك : لماذا لم يقل: إذا قيلو، جمع هالل: األهلة، ]سورة البقرة) ١٨٩([ }يسَألُونَك عِن األِهلَِّة{ :قوله تعالى
فالهالل يكون في أول الشهر ، ف األوقات منزلة اختالف الذواتل اختالنه نزإ: يمكن أن يقالف،  الهاللعن

في  فهو وعلى كل حال، القمر حينما يتضاءل فإنه ال يزال كذلك حتى يصير هالالًو، ويكون في آخر الشهر
  .تلف حالهففي كل وقت تخ، وليس كيومه الثالث وهكذا، يومه األول ليس كيومه الثاني

  : هالالًلماذا سمي الهالل
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 كما ،فرفع األصوات هذا هو إهالل،  إخباراً بهلناس حينما يرونه يرفعون أصواتهماألن : يمكن أن يقال
 وذلك أنهم كانوا يرفعون ]سورة البقرة) ١٧٣([ }وما ُأِهلَّ ِبِه ِلغَيِر اللِّه{ :كقوله تعالىو، أهل باإلحرام: تقول

:  كما يقال لليمينولو لم يحصل فيه ذلك،  إهالل:آلهتهم على الذبيحة فقيل لهوكر أصنامهم أصواتهم عند ذ

 اليمين ثم صارت تطلق،  قول يصاحبه فعلاليمينف، د منهما يأخذ بيد صاحبه توثيقاًباعتبار أن كل واححلف 
باراً به عند ة إخألنهم يرفعون أصواتهم عادل حال ربما يكون سمي الهالل بهذا؛  وعلى كعلى كل حلف،

  .رؤيته

: وبعضهم يقول،  ال يزال هالالً حتى يستدير وإذا استدار صار بدراًإنه:  عن الهاللبعض أهل العلم يقولو 

  .يكون قمراً ثم بدراً ومن ثم، وذلك ليلة السابع، إنما يكون ذلك حتى ينير، ال

  .وعدة نسائهم ووقت حجهم، مِهِني دلَّيعلمون به ِح

:  أي}ِهي مواِقيتُ{: يقولف، عن فوائد األهلة يجيبهم ]سورة البقرة) ١٨٩([ }قُْل ِهي مواِقيتُ ِللنَّاِس{ :في قوله

 ات واآليسات الصغيراتوالمطلق، المتوفى عنها زوجها تتربص أربعة أشهر وعشراً؛ فد النساءدمواقيت لِع

  .يعرف باألهلة وذلك  أشهرةثالثيتربصن 

كما أنه يعرف بذلك ،  حينما يصوم شهرين متتابعين والكفارات،وقت الصوم والفطر نكذلك يعرفوبالهالل و
 من العهود والعقود والمواثيق لك مما يحتاجون إلى معرفة ميقاتهإلى غير ذ، أيضاً مواقيت الديون واآلجال

  .وما إلى ذلك المؤقتة بوقت

      فالحج من جملة المواقيت ]سورة البقرة) ١٨٩([ }الْحجو قُْل ِهي مواِقيتُ ِللنَّاِس{ :قال فالحج بعدها ثم ذكر

 وذلك أن الناس إنما يقفون في عرفة بناء -ولكن يمكن أن يكون سبب هذا اإلفراد له أن الحج هو أعظمها-
م نما يعرفون ذلك اليوبل في الدنيا جميعاً إ، فكل الناس يكون وقوفهم بناء على هذه الرؤية، على معرفة الوقت

ولذلك ال يختلفون في عيد ، يكونون تبعاً فيه ألهل مكةفوأيام التشريق بناء على رؤية الهالل ويوم النحر 
د دالِع من األخرىمور ألهميته بالنسبة لألبعد العموم؛  ه ذكر الحجالمقصود أنو،  فهم تبع ألهل مكةاألضحى

ويتعلق ،  ركن من أركان اإلسالم فهو، أعظمهالكن الحج هو، هي قضايا تتعلق باإلنسان نفسهف، وما إلى ذلك
  .به حكم المكلَّفين جميعاً

: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-مارضي اهللا تعالى عنه-وروى عبد الرزاق عن ابن عمر "

 )١())فإن غم عليكم فعدوا ثالثين يوماً،  فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته،جعل اهللا األهلة مواقيت للناس((

  .هاصحيح اإلسناد ولم يخرج: وقال، ورواه الحاكم في مستدركه

 }ولَيس الِْبر ِبَأن تَْأتُواْ الْبيوتَ ِمن ظُهوِرها ولَِكن الِْبر مِن اتَّقَى وْأتُواْ الْبيوتَ ِمن َأبواِبها{ :وقوله تعالى

  ".]سورة البقرة) ١٨٩([

وبالتالي فإن ضبط المواقيت إنما يكون ، ولم يجعل الشمس كذلك، مواقيتهلة  األ جعل تعالى اهللايالحظ أن
أن  على  في مواضع من كتبه-رحمه اهللا-وقد تكلم ابن القيم وهذه هي الطريقة الشرعية، ، ال بالشمس باألهلة

                                                

 ) ٣٣١ص   / ٨ج  (والطبراني في الكبيـر     ) ٥٨٤ص   / ١ج  (والحاكم  ) ٢٠١ص   / ٣ج  ( أخرجه ابن خزيمة في صحيحه     - 1

 ).٣٠٩٣(صحيح الجامع برقم باني في لوصححه األ) ١٦٣ ص  /٢ج (والدارقطني 



 ٣

 ، التوقيت بغير ذلكخالفاً لما يتداوله الناس اليوم جهالً أو تقليداً للكفار من،  وبين وجه هذا،ذلك أثبت وأدق
، باألهلة ولم يكن بالشمس إنما كان -عليهم الصالة والسالم-وذكر أن التوقيت الذي كان عليه األنبياء 

 في اليوم  جاء-صلى اهللا عليه وسلم–ء الذي فيه أن النبي حديث عاشورا: واستدل على هذا بأمور منها
  . وأمر بصيامه-صالة والسالمعليه ال- فصامه النبي  ذلك اليوميصومونآهم العاشر فر

ولَيس الِْبر ِبَأن تَْأتُواْ {: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره فأنزل اهللا: عن البراء قال"
  ".]سورة البقرة) ١٨٩([ }هاالْبيوتَ ِمن ظُهوِرها ولَِكن الِْبر مِن اتَّقَى وْأتُواْ الْبيوتَ ِمن َأبواِب

 في األهمية  أن سبب النزولومن المعلوم، هذه اآلية هي مثال على ما قد يخفى معناه إال بمعرفة سبب النزول
، وأحياناً يزول به بعض اإلشكال أو الغموض، فأحياناً يتوقف عليه فهم المعنى، ليس على مرتبة واحدة

 ،مما قد يتوقف عليه فهم المرادفهذا ، نىوأحياناً ال يؤثر في المع، وأحياناً يكون من باب زيادة اإليضاح
) ١٨٩([ }يسَألُونَك عِن األِهلَِّة قُْل ِهي مواِقيتُ ِللنَّاِس والْحج ولَيس الِْبر ِبَأن تَْأتُواْ الْبيوتَ ِمن ظُهوِرها{ :يقول

 األنصار أو من غير األنصار  أن بعض العرب من سبب النزول وهوه بينهذا الكالم المراد ب]سورة البقرة
 فإذا جاء،  محظورات اإلحرام منفوسقالدخول البيوت من األبواب أو االستظالل تحت أن كانوا يرون 

 أن -عز وجل-بين اهللا ف،  يرى أنه ممنوع من هذا؛ ألنه ال من بابههلحاجة فإنه يأتي البيت من ظهرأحدهم 
  . اآلية سبب نزول هوهذا،  وإنما تؤتى البيوت من أبوابهافةتعلق بإتيانكم البيوت بهذه الصالبر ليس له 

  :مسألة

من أمثلة ذلك و، تحتمله اللغة العربية من غير نظر إلى أسباب النزولما من الناس من يعتمد على التفسير ب
لَيكُم من وينَزُل ع{ : في سورة األنفال-تبارك وتعالى- قوله فيقول أبي عبيدة معمر بن المثنى من المعتزلة 

امتَ ِبِه اَألقْدثَبيو لَى قُلُوِبكُمِبطَ عرِليطَاِن والشَّي زِرج نكُمع ذِْهبيكُم ِبِه ورطَهاء لِّياء ممسورة ) ١١([ }الس

ة لكنه هذا المعنى تحتمله اللغو" تثبت القدم في المعركة فال يفر بحيث ربط على القلوبالالمقصود ": ]األنفال
 تسوف فيها د األرض وكانتمطر فلبالبسات النزول تدل على أنه نزل فأسباب النزول وم، ليس المراد

  .فحصل ما حصل، األقدام

 }َأبواِبهاولَيس الِْبر ِبَأن تَْأتُواْ الْبيوتَ ِمن ظُهوِرها ولَِكن الِْبر مِن اتَّقَى وْأتُواْ الْبيوتَ ِمن {  :وهذا مثال آخر

هو أن تؤتى البيوت من أبوابها بمعنى أن و، -عز وجل-هذا مثل ضربه اهللا :  بعضهم قال]سورة البقرة) ١٨٩([
ل به وذلك بتعاطي األسباب الصحيحة والطرق اإلنسان إذا أراد شيئاً فإنما يأتيه من وجهه الذي يحص

إذا عرف ، فالمقصود أنه لكنه ليس مراداً هنا، لغةوهذا الكالم وإن كانت تحتمله ال، الموصلة إلى المطالب
،  هذا العموم في اللفظ يمكن أن يعتبر في المعنى اآلخرإن: ئذ أن يقالفال مانع عند، المراد وفسرت اآلية به

وإال ، إذا كانت لإلنسان حاجة فينبغي أن يعرف السبيل الموصل إليها  بمعنى أنهيستعمل استعمال المثل هوبل 
  .واهللا أعلم، ويفوت مطلوبه، قد يضيع عليه حاجتهفإن ذلك 

كانت األنصار إذا قدموا من سفرهم :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-هكذا رواه أبو داود الطيالسي عن البراء "
  ".اآليةلم يدخل الرجل من قبل بابه فنزلت هذه 



 ٤

 هذه  ألفاظ فهي فيتالفاتوأما االخفنزلت، :  حيث يقولون صريحةاتهاغاصي أنفي هذه الروايات يالحظ 
بعضها أنهم وفي ، من محظورات اإلحرامون ذلك إنهم كانوا ير:  يقالبعضها وهي يسيرة، ففي الروايات

على أنهم كانوا يفعلون ذلك في   هذه األلفاظ المختلفة حملتمكن أن وعلى كل حال ي، إذا قدموا من سفركانوا 
 لهم تفقد كان، والبعض اآلخر يفعله في حال أخرى،  الحالأو أن بعض العرب يفعله في هذه، هذافي هذا و

ال سيما ما - يطلع على شيء من طقوسهم الدينية ومن أراد أن، من العقائد والعادات أمور في عداد العجائب
هذا كتاب ، فالمفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم:  فليقرأ في مثل كتاب-يتعلق باإلحرام والحج والمناسك

، ومن ذلك ما يتعلق بالمناسك والحج، فيه كل ما يتعلق بالعربو ، نحو تسعة مجلدات أو أكثريبلغ، كبير
، ومحظورات اإلحرام، وتلبية كل قبيلة،  إذا أحرمت كل قبيلةوقبائل العرب ماذا تصنع، وكيف يصنعون

اً إلى بعض منهم من يذهب قبل حجه لزومتجد أن و،  وأمور غريبة عجيبة جداً،والعادات المتبعة عندهم
ه ئومنهم من يكون منصرفه إليها بعد قضا، يرى أن ذلك من تمام النسك؛ ألنه المحال التي تعظم فيها األوثان

تقدم غالمان أسودان عاريان أمام ي  مثالًقبيلة عك، فطريقة التلبية التي يرددونهاتجد كيف هي و، لحجه
عبادك ، عك إليك عانية: ويقولون، جمع خلفهمفيصيح ال، نحن غرابا عك، الموكب ويصيحان بأعلى صوتهما

  . في تلك الكتبد يوجمما يضحك منه العاقلكثير وكالم فارغ ، اليمانية

 إذا أراد أحدهم سفراً وخرج من بيته يريد سفره الذي كان أقوام من أهل الجاهلية: بصريوقال الحسن ال"
بيت من بابه ولكن يتسوره من قبل ظهره خرج له ثم بدا له بعد خروجه أن يقيم ويدع سفره لم يدخل ال

   ". اآلية]سورة البقرة) ١٨٩([ }ولَيس الِْبر ِبَأن تَْأتُواْ الْبيوتَ ِمن ظُهوِرها{ :فقال اهللا تعالى

إنما الذي يفهم به المعنى أن نعرف و،  في هذه الروايات ال تؤثر في فهم المعنى االختالفات هذهالمقصود أن
 دون بعضهم كان يتسور داره، واآلخر يأتي البيت من ظهرهف، عضهم عادات في بعض األحوالأنه كانت لب

  .اًفكل هذا ال يؤثر ما دام المقصود واضح، و كان قد أحرمأ، سواء كان ذلك إذا أنشأ سفراً، والدخول من بابه

 أي اتقوا اهللا فافعلوا ما أمركم به واتركوا ما ]رةسورة البق) ١٨٩([ }واتَّقُواْ اللّه لَعلَّكُم تُفِْلحون{: وقوله تعالى"
  .غداً إذا وقفتم بين يديه فيجازيكم على التمام والكمال لعلكم تفلحون نهاكم عنه

واقْتُلُوهم حيثُ  *وقَاِتلُواْ ِفي سِبيِل اللِّه الَِّذين يقَاِتلُونَكُم والَ تَعتَدواْ ِإن اللّه الَ يِحب الْمعتَِدين{ :وقوله تعالى
ثَِقفْتُموهم وَأخِْرجوهم من حيثُ َأخْرجوكُم والِْفتْنَةُ َأشَد ِمن الْقَتِْل والَ تُقَاِتلُوهم ِعند الْمسِجِد الْحراِم حتَّى 

وقَاِتلُوهم حتَّى الَ * فَِإِن انتَهواْ فَِإن اللّه غَفُور رِحيم* ينيقَاِتلُوكُم ِفيِه فَِإن قَاتَلُوكُم فَاقْتُلُوهم كَذَِلك جزاء الْكَاِفِر
لَى الظَّاِلِمينِإالَّ ع انودواْ فَالَ عِللِّه فَِإِن انتَه ينالد كُونيِفتْنَةٌ و سورة البقرة) ١٩٣-١٩٠([ }تَكُون[.  

وقَاِتلُواْ ِفي سِبيِل اللِّه الَِّذين { :العالية في قوله تعالىعن الربيع بن أنس عن أبي : قال أبو جعفر الرازي
قَاِتلُونَكُمآية نزلت في القتال بالمدينة هذه أول: قال، ]سورة البقرة) ١٩٠([ }ي."  

سورة ) ٣٩([ }ُأِذن ِللَِّذين يقَاتَلُون ِبَأنَّهم ظُِلموا{ :بعض أهل العلم يرى أن أول آية نزلت في القتال هي قوله

) ١٩٠([ }وقَاِتلُواْ ِفي سِبيِل اللِّه الَِّذين يقَاِتلُونَكُم{:  مقيداًثم بعد ذلك جاء األمر به، فكان إذناً مطلقاًَ، ]الحـج

 أن هذه ى هؤالء العلماءفير، في أول األمر على سبيل العموم واإلطالق القتال األمر بفلم يكن، ]سورة البقرة
  .ثاني آية نزلت في القتال



 ٥

 }وقَاِتلُواْ ِفي سِبيِل اللِّه الَِّذين يقَاِتلُونَكُم{ : التي نزلت باألمر بالقتال ومنهم من يرى أن هذه هي اآلية األولى

، نسختها اآلية الخامسة من سورة براءةنها قد إ :ومن ثم فإن طائفة من هؤالء يقولون، ]سورة البقرة) ١٩٠([
فَِإذَا انسلَخَ اَألشْهر الْحرم فَاقْتُلُواْ الْمشِْرِكين حيثُ وجدتُّموهم وخُذُوهم واحصروهم { :وهي قوله تعالى

 آيات : أي، وعشرين آيةانسخت مائة وأربعإن هذه اآلية : يقولونو، ]سورة التوبة) ٥([ }واقْعدواْ لَهم كُلَّ مرصٍد
سورة ) ١٩٠([ }وقَاِتلُواْ ِفي سِبيِل اللِّه الَِّذين يقَاِتلُونَكُم{:  كقولهومثل هذه اآليات في القتال، لصفحالعفو وا

فلم يقيد ذلك ، ]سورة التوبة) ٣٦([ }وقَاِتلُواْ الْمشِْرِكين كَآفَّةً كَما يقَاِتلُونَكُم كَآفَّةً{ : تعالىذلك قولهمثل و، ]البقرة
  .هذا قول معروف لطائفة من السلف والخلفو، ن يقاتلونبقتال الذي

الَِّذين { :وليس هذا هو معناها أصالً وإنما جيء بهذه الصيغة، ليست منسوخةوذهب آخرون إلى أن اآلية 
قَاِتلُونَكُمَأالَ { : في سورة براءةمكما قال له، من أجل التحضيض والتحريض على قتالهم ]سورة البقرة) ١٩٠([ }ي

وكُم َأوَل مرٍة َأتَخْشَونَهم فَاللّه َأحقُّ َأن تَخْشَوه ءقَاِتلُون قَوما نَّكَثُواْ َأيمانَهم وهمواْ ِبِإخْراِج الرسوِل وهم بدتُ
ُؤِمِنينِإن كُنتُم م *رنصيو خِْزِهميو ِديكُمِبَأي اللّه مهذِّبعي مقَاِتلُوهْؤِمِنينٍم مقَو وردشِْف صيو ِهملَيع كُم *

غَي ذِْهبيواللّه تُوبيو فبعض ،  على سبيل التحريض على القتالأي أن ذلك ]سورة التوبة) ١٥([ }...ظَ قُلُوِبِهم
  أن اهللا:أي، ]سورة البقرة) ١٩٠([ }نَكُمين يقَاِتلُووقَاِتلُواْ ِفي سِبيِل اللِّه الَِّذ{ : الباباهذه على هذ: أهل العلم يقول

  فكيف تقعدونهم يقاتلونكم: كأنه يقولي أ، ذلك حاثاً لهم على مقاتلة األعداءأمر بالقتال مقروناً بهذا ليكون 

  .على هذا القول قتال من قاتلهم فقط  باألمر بالقتال هناليس المقصود وبالتالي ؟عن قتالهم

 من أن القتال يختص بمن أولئك وليست على ما فهمه هذه اآلية ليست منسوخةإن : ومن أهل العلم من يقول
والرهبان ممن ال  من يقدر على حمل السالح دون النساء والشيوخ نما تكون فيوإ، يقاتلهم من طوائف الكفار

  .قاتلوا الرجال المقاتلةفالمقصود ، وال رأي وال تدبير له فيه، يشارك في القتال

،  أنه ال نسخ فيها علىوالثاني والثالث،  األول على النسخ:مشهورة هذه اآلية ثالثة أقوال في  لنااجتمعوهكذا 
ل المسلمين فقط من على من قاتوكل هذه األقوال ترجع إلى أن هذه اآلية ليس المراد بها االقتصار في القتال 

لمراد التحضيض والتحريض بذكر  أن ا وإما، باعتبار أن هذا هو المعنى ثم نسخ إال أن يكون،طوائف الكفار
،  الرجال منن شأنه القتالن ِموإما بأن المراد مقاتلة من يقدر على القتال وم، أمر تتحرك معه النفوس

  .وبالتالي ال نسخ

  مثل في-عز وجل-الذين يكذبون على اهللا  وعلى كل هذه التقديرات ندرك أن ما يروجه بعض المفتونينو

 قاتلوا في : يقولاإلسالم عندنا: ويقولون للمسلمين ولغير المسلمين،  شرائع اإلسالمويتنصلون من، هذه األيام
عن  المسلمون  دافعإذا هم إرهاباًتلتقام ت صار المسلمين بل حتى الذين يقاتلون،سبيل الذين يقاتلونكم فقط
اتل هؤالء ومن ق، وس في الترابءفال بد من االستكانة والخضوع ودفن الر، عرضهم وبلدهم وحريمهم

الذي يهدم القرى والمدن أما  ، بزعمهم من الخوارج وانتهكوا عرضه وقتلوا نساءه؛ ألنهالكفار دهموا بلده
  .حسبنا اهللا ونعم الوكيل ف،هارسول وهذا حامل الحضارة والمدنية فعلى بيوت الناس بأنواع األسلحة الفتاكة

ومن أراد أن يكذب على اهللا ، ي قال بها أهل العلم معنى اآلية على كل التقديرات الت هو هذاوعلى كل حال
الكالم   ألنه يرى أنه ال مصلحة في بعضت؛فاإلنسان يمكن أن يسك، ويبدل شرائع اإلسالم فهذا شأن آخر



 ٦

 نحن مطمئنون والحمد هللا بأن الجهاد باق وعلى كٍل، لكن ال يجوز له أن يكذب على اهللا في كل حالأحياناً، 
 خالفهم ال يضرهم من خذلهم وال من، وال تزال طائفة من هذه األمة على الحق منصورة، إلى يوم القيامة

  .فهذا وعد صادق ال يمكن أن يتخلف، حتى يقاتل آخرهم الدجال

 ولذلك أخرجوا قرآناً آخر وطلبوا من المسلمين أن، وليست مع شيء آخرهؤالء مشكلتهم مع القرآن فولذلك 

 إن الصحابة فهموا:  قالواذينال، منسلخين المن جاء من المفتونينفي إال ة ليست القضيبالتالي فو، يتبعوه

، لنا فهملهم فهم وو، رجال وهم رجالنحن و، ونحن بشر مثلهم وهم بشر، القرآن بناء على معطيات عندهم
أنه  ويقصدون بالقراءة الجديدة ،ال بد من قراءة جديدة للقرآن: قالواو، هئوكل عصر يفهم القرآن على ضو

يوجد حلف ضد  هو أن:  الذي يفسر الجهاد في اإلسالم فيقول يقول فهمي هويديمثل مايفسر بنفس آخر 
فإن تعذر ذلك فإن هذا الحلف يكسر هذا ، ماسيةو بالسبل الدبلبدايةًفتطالب ،  على دولة أخرىدولة معتدية

  .اعتدت على البوسنةدما  عنفي محاربة صربيا أو الناتو كما قادت أمريكا حلف األطلسي، العدوان

 عن  في بعض القنوات الفضائيةيقول يدافع عن اإلسالم على حد زعمه فداعية إسالمي في بالد الغربهذا و

وهذا تكذيب  ،أصالً  شيء اسمه حور عينال يوجد  هؤالء يجاهدون من أجل الحور العين و:الحور العين
  .واهللا المستعانللقرآن، 

يقاتل من  -صلى اهللا عليه وسلم-فلما نزلت كان رسول اهللا ،  القتال بالمدينةيهذه أول آية نزلت ف: قال"
  .حتى نزلت سورة براءة،  عنهقاتله ويكف عمن كفَّ

 }فَاقْتُلُواْ الْمشِْرِكين حيثُ وجدتُّموهم{ :هذه منسوخة بقوله: وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم حتى قال

إنما هو تهييج وإغراء ، ]سورة البقرة) ١٩٠([ }الَِّذين يقَاِتلُونَكُم{ :هذا نظر؛ ألن قولهوفي  ]سورة التوبة) ٥([
وقَاِتلُواْ الْمشِْرِكين ِ} :كما قال، أي كما يقاتلونكم فاقتلوهم أنتم، ههم قتال اإلسالم وأهلتمِهباألعداء الذين 

واقْتُلُوهم حيثُ ثَِقفْتُموهم وَأخِْرجوهم من { :ولهذا قال في اآلية، ]ة التوبةسور) ٣٦([ }كَما يقَاِتلُونَكُم كَآفَّةًكَآفَّةً 
وكُمجثُ َأخْرية على قتالهم كما همتهم منبعثة على قتالكم لتكن همتكم منبعث: أي]سورة البقرة) ١٩١([ }ح ،

  ".وعلى إخراجهم من بالدهم التي أخرجوكم منها قصاصاً

 تدل "ثقف "لفظةوإنما ،  معنى ثقفتموهم وجدتموهم فقطليس ]سورة البقرة) ١٩١([ }حيثُ ثَِقفْتُموهم{ :قوله تعالى
حيثُ { :معنى قولهوبالتالي فإن ، البصيرالحذر فالرجل الثقف في القتال هو الحاذق ، على حذق في الشيء

موهتدل :وحيث،  في إدراكهم وأخذهم ومهارةفهي حذق،  حيث أدركتموهم وتمكنتم من أخذهم:أي }ثَِقفْتُم 
  .على الزمان أو على المكان

 قاتلوا في سبيل اهللا وال : أي]سورة البقرة) ١٩٠([ }والَ تَعتَدواْ ِإن اللّه الَ يِحب الْمعتَِدين{ :وقوله تعالى"
من المثلة : -هللا تعالىرحمه ا-ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي كما قال الحسن البصري ، تعتدوا في ذلك

  ".والغلول وقتل النساء والصبيان والشيوخ الذين ال رأي لهم وال قتال فيهم

 حنين لما كانت وقعة ة دريد بن الصم-صلى اهللا عليه وسلم-مثل ما قتل النبي ،  فيقتلإال إذا كان له رأي

مالك  بينه وبين  وقع حواروقد، وكان له رأي وتجربة في الحروب، هقد عمي بصر، جيء به شيخ كبيرحيث 
  :كالمه الذي قالهمعلوم و، بن عوف النصري قائد هوازنا
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ــذع  ــا جــ ــي فيهــ   ليتنــ
  

ــع   ــا وأضــ ــب فيهــ   أخــ
  

 لكن كان له ، وال قدرة لهقد فني أعمى  شيخ كبير مع أنهتل بالسيف بعد المعركةقُوخذ ُأثم ،  آخر ما قالإلى
  . فاستحق القتلرأي

وقتل الحيوان ، وتحريق األشجار، والرهبان وأصحاب الصوامع،  قتال فيهموالشيوخ الذين ال رأي لهم وال"
  ".كما قال ذلك ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومقاتل بن حيان وغيرهم، لغير مصلحة

 كما  فيجوز ذلكإغاظة العدو أو كسر شوكتهك كان ذلك فيه مصلحة أما إذا، لغير مصلحةال تفعل هذه األمور 
ما قَطَعتُم من لِّينٍَة َأو { :-عز وجل-فقال اهللا ، النضيربني  في حصار -هللا عليه وسلمصلى ا-فعل النبي 

 رالقرآن يعبو، شرعيذن قدري وإإذن هذا  ]سورة الحشر) ٥([ }تَركْتُموها قَاِئمةً علَى ُأصوِلها فَِبِإذِْن اللَِّه
،  في حصار عدوهم إذا احتاجوا إليه لكسر العدو بهذا أذن لهمفاهللا، األلفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرةب
 يرون مالهم  عندمالما فيه من إغاظة األعداء ؛ فإنها تحرقبإحراق هذه األشجارإذا كان ذلك ال يتأتى إال ف

  .يصير إلى الحرق

كما قال ،  من النخلاًخاص اًسواء كان نوع، نخلةمن :  يعني]سورة الحشر) ٥([ }ما قَطَعتُم من لِّينٍَة{: قوله
  .أو غير ذلك من األقوال، والبرني العجوة اعدما أو ،  العجوةا عد ماأو أنواع النخيل، العجوة: بعضهم

 -صلى اهللا عليه وسلم-أن رسول اهللا : -رضي اهللا تعالى عنه-عن بريدة  صحيح مسلم ولهذا جاء في "

وال تقتلوا وليداً لوااغزوا وال تغلوا وال تغدروا وال تمثِّ، هللاغزوا في سبيل اهللا قاتلوا من كفر با((: كان يقول
  ".)٢())وال أصحاب الصوامع

فمن أهل ؟ المهل تجوز على سبيل المقاصة أفيها  العلماءاختلف  و وهي ال تجوز ابتداء،،ثلة معروفةالم 
، ]سورة النحل) ١٢٦([ }ِمثِْل ما عوِقبتُم ِبِهوِإن عاقَبتُم فَعاِقبواْ ِب{ : تعالىيرى أن ذلك يجوز؛ لقولهمن العلم 

 في هم وأرجلهم وألقاهميقطع أيد و،رنيين حيث سمل أعين الع-صلى اهللا عليه وسلم-وكذلك ما فعله النبي 
وعلى كل ،  ألنهم فعلوا بالراعي مثل ذلكا ماء حتى ماتوا؛يعطوم ول، يطلبون الماءوفكانوا يستغيثون ، الحرة
  . وهي ليست محل اتفاقة معروفةالمسألفحال 

صلى -دت امرأة في بعض مغازي النبي ِجو":  قال-رضي اهللا تعالى عنه-  عن ابن عمروفي الصحيحين"
 واألحاديث ،" قتل النساء والصبيان-صلى اهللا عليه وسلم- مقتولة فأنكر رسول اهللا -اهللا عليه وسلم

  ".واآلثار في هذا كثيرة جداً

والَ { : قوله تعالىفيكون على هذا القول، مال يجوز قتله وصاحب العهد والمستأمن يةوكذلك من أعطى الجز
، والشيخ الكبير،  والمستأمن،والمعاهد، بقتل من أعطى الجزيةال تعتدوا  :أي ]سورة البقرة) ١٩٠([ }تَعتَدواْ

 يكون العدوان بقتال ،خةبأنها منسووعلى القول ، وما أشبه ذلك،  والرهبان في الصوامع،والطفلوالمرأة، 

                                                

 باب جواز اإلغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة اإلسالم من غير تقـدم اإلعـالم   - أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير  - 2
 ).١٣٥٦ص  / ٣ج ) (١٧٣١(باإلغارة 



 ٨

،  وجد امرأة مقتولة في بعض المغازي-صلى اهللا عليه وسلم-والنبي  ،الطوائف التي لم يحصل منها قتال
  . أنه أنكر قتلهايعني، )٤()) فيمن يقاتللتقاِت هذهت ما كان((: قال، وفي رواية )٣(قتل النساء والصبيانأنكر ف

أو شيخ كبير أو نحو  من ال يستحق القتل من صاحب جزية أو مستأمن  بقتلال تعتدوا: أيهذا القول األخير و
  . منسوخةليستهذا االعتبار تكون اآلية  وب-رحمه اهللا-هو اختيار كبير المفسرين ابن جرير الطبري ، ذلك

عليه من الكفر باهللا ما هم مشتملون  نبه تعالى على أن، ولما كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال"
) ١٩١([ }والِْفتْنَةُ َأشَد ِمن الْقَتِْل{ : من القتل ولهذا قال عن سبيله أبلغ وأشد وأعظم وأطمالشرك به والصدو

  ".]سورة البقرة

والِْفتْنَةُ {: أن فيه إزهاقاً للنفوس فاهللا يقول: وهي، هذا جواب كبير لسؤال أو لشبهة تطرح في قضية الجهاد
، ]سورة البقرة) ٢١٧([ }والِْفتْنَةُ َأكْبر ِمن الْقَتِْل{ :، ويقول في موضع آخر]سورة البقرة) ١٩١([ }َأشَد ِمن الْقَتِْل

وا إلى الكفر  حتى يصير-عز وجل- ما هم فيه من الكفر أو فتن الناس عن دينهم وصدهم عن سبيل اهللا :أي
، الرد على دعايات الكفار ضد المسلميننستفيد من أجوبة القرآن في لذلك ينبغي أن وهذا أعظم من القتل، 
  .وتشويه صورة اإلسالم

وقال أبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة ، أي ما أنتم مقيمون عليه أكبر من القتل: قال أبو مالك"
: يقول، ]رةسورة البق) ١٩١([ }والِْفتْنَةُ َأشَد ِمن الْقَتِْل{: والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس في قوله

  ".الشرك أشد من القتل

والِْفتْنَةُ َأشَد ِمن {: ومن أهل العلم من يقول من أن الفتنة هي الشرك، الرواية السابقةفي هذا معنى ما ذكر 
  باهللا صد الناس عن الدين وامتحانهم حتى يتحول الرجل من اإليمان إلى الكفر: أي]سورة البقرة) ١٩١([ }الْقَتِْل

  .وهذا الذي اختاره ابن جرير في معنى اآلية،  من سفك دمهوأعظمأشد 

 ..واهللا أعلم، وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد هللا رب العالمين
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 )٨٣(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

نبينا محمد وعلى آله وصحبه ، والصالة والسالم على خير خلق اهللا أجمعين، الحمد هللا رب العالمين
  .أجمعين

، ]سورة البقرة) ١٩١([ }م ِعند الْمسِجِد الْحراِموالَ تُقَاِتلُوه{ :وقوله تعالى": -رحمه اهللا تعالى-قال المفسر 
فهو حرام بحرمة اهللا ، إن هذا البلد حرمه اهللا يوم خلق اهللا السماوات واألرض((: الصحيحينفي كما جاء 

ال ، وإنها ساعتي هذه حرام بحرمة اهللا إلى يوم القيامة،  لي إال ساعة من نهارولم يحلَّ، إلى يوم القيامة
إن اهللا :  فقولوا-صلى اهللا عليه وسلم-فإن أحد ترخص بقتال رسول اهللا ،  وال يختلى خالههجريعضد ش

فإنه ،  قتاله أهلها يوم فتح مكة-صلوات اهللا وسالمه عليه- يعني بذلك )١())أذن لرسوله ولم يأذن لكم
ومن دخل ،  آمنمن أغلق بابه فهو((: وقد آمنهم بقوله، وقتلت رجال منهم عند الخندمة، فتحها عنوة

  ".)٢())ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، المسجد فهو آمن

  :أما بعد،  والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم

) ١٩١([ }وكُم فَاقْتُلُوهموالَ تُقَاِتلُوهم ِعند الْمسِجِد الْحراِم حتَّى يقَاِتلُوكُم ِفيِه فَِإن قَاتَلُ{ :-تبارك وتعالى-فقوله 

وليس ،  الحرم بأجمعهوالمراد بالمسجد الحرام،  هذه اآلية صريحة في تحريم القتال في الحرم:]سورة البقرة
  . كلهوإنما الحرم،  فقطالمعروف مسجد الكعبةالمقصود به 

 في سورة -رك وتعالىتبا-قوله  بنها منسوخةإ: -رحمه اهللا- قال بعض أهل العلم في هذه اآلية كابن جرير
تبارك -قوله ب، و]سورة التوبة) ٥([ }فَِإذَا انسلَخَ اَألشْهر الْحرم فَاقْتُلُواْ الْمشِْرِكين حيثُ وجدتُّموهم{ :براءة
، عام }دتُّموهمحيثُ وج{ :، على أن قوله تعالى]سورة البقرة) ١٩٣([ }وقَاِتلُوهم حتَّى الَ تَكُون ِفتْنَةٌ{ :ً-وتعالى

فحيث وجد الكفر ، ال يكون كفرحتى بمعنى  }وقَاِتلُوهم حتَّى الَ تَكُون ِفتْنَةٌ: ، وقولهيدخل فيه الحرم وغيره
  .وجد القتال

والَ تُقَاِتلُوهم ِعند الْمسِجِد {: ك اآليات وإن كانت عامة فإنها مخصصة بهذه اآلية؛ ألن تلفيه نظروهذا القول 
 الكفار ولكن المسجد الحرام وا قاتل:، أي]سورة البقرة) ١٩١([ }لْحراِم حتَّى يقَاِتلُوكُم ِفيِه فَِإن قَاتَلُوكُم فَاقْتُلُوهما

  . ساعة من نهار-صلى اهللا عليه وسلم-وإنما أحل للنبي ، ال يحل ألحد أن يقاتل فيه

صرح بعد فتح مكة  -صلى اهللا عليه وسلم-ن النبي  هو أى أن هذه اآلية محكمة غير منسوخةالذي يدل علو
  .)٣())وإنما أحلت لي ساعة من نهار((: قالف، بأن القتال ال يحل ألحد بعده
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، ذلك قبل حجة الوداع كما هو معلومو،  سورة براءة آياتكثير منأو بعدها بقليل  فيها ت نزلوغزوة تبوك
اً من ثمانين  إال قريب-صلى اهللا عليه وسلم-ها النبي لم يعش بعد حيث في آخر حياتهوحجة الوداع كانت 

أي شهر ، أي يوم هذا((:  في خطبته ألصحابه في ذلك الجمع العظيم-صلى اهللا عليه وسلم-وقد قال  ،يوماً
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم ((: قال لهمثم ، ))أي بلد هذا، هذا

فهو يرسخ هذا المفهوم ويؤكد مدلول اآلية بأن ، -عليه الصالة والسالم-أو كما قال ، )٤())هذاهذا في شهركم 
 ولكن العلماء اختلفوا في ،وهذا الذي عليه عامة أهل العلم سلفاً وخلفاً، الحرم ال يجوز ألحد أن يقاتل فيه

يضيق عليه حتى يخرج منه ثم : فبعضهم يقول، التجأ إلى الحرم أحد ممن عليه دم كما لو ،بعض التفصيالت
، اً لمدلول هذه اآليةيكون مخالفقتاله ال و، إن الحرم ال يعصم دم من عليه دم أو جناية: وبعضهم قال، يؤخذ

من كان عليه جناية من الجنايات فإن وجوده في حرم اهللا ال يمنع من أن يقتص ن وهو أ، وهذا هو األرجح
  :أيضاً أمور منهاويدل على هذا ، منه

 حينما -صلى اهللا عليه وسلم-من أهدر دمه غيره م أمر بقتل ابن خطل و-صلى اهللا عليه وسلم-ن النبي أ

، وهذه هي  فقُتلمتعلقاً بأستار الكعبة وقد وجدوا ابن خطل، ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة، فتح مكة
إن شاء اهللا في موضعها في تأتي مسألة أخرى سو، بإيجاز شديدخالصة مسألة القتال في المسجد الحرام 

ِإن ِعدةَ الشُّهوِر ِعند اللِّه اثْنَا عشَر شَهرا ِفي ِكتَاِب اللِّه يوم خَلَقَ { :-تبارك وتعالى-في قوله ، سورة براءة
مرةٌ حعبا َأرِمنْه ضاَألرات واومال البقعة وص بيخت فهو :قتال في الحرمفعندنا ال ]سورة التوبة) ٣٦([ }الس

 وهذا ،قت بوقت في أرجاء الدنياؤ ال يختص ببقعة ولكنه م فهو:وعندنا القتال في األشهر الحرم، يتوقت بوقت
والخالف فيها ، هذه ال عالقة لها بالبقعة ف-ورجب وذو الحجة ومحرمذو القعدة - األشهر الحرمالوقت هي 

  .ويأتي إن شاء اهللا تعالى الكالم على هذا، ل في الحرم القتا وهي مسألة األولى المسألةأكثر من الخالف في

هذا البلد حرمه  أن يالحظ ، قتاله أهلها يوم فتح مكة-صلوات اهللا وسالمه عليه-يعني بذلك  :قال المؤلف
 عام مكة فتحت بالقوةإن : هنا يقولو، فهو حرام بحرمة اهللا إلى يوم القيامة، اهللا يوم خلق السماوات واألرض

، ترتب عليها مسائل من قضية القتال في مكةت وها خالف كثير جداً بين أهل العلموهذه مسألة في، الفتح
،  صلحاً أو فتحها بالقوة والقهر-صلى اهللا عليه وسلم-هل دخلها النبي ، و تتعلق ببيوت مكة وأرضهاومسائل

واألقرب ،  يترتب عليه أحكامالقول بأنها فتحت بالقوة أو فتحت صلحاًو،  في كتب الفقهة مبسوطوهذه المسائل
بعض النواحي مع بعض فلول المشركين ولكنه قتال  يوم الفتح وحصل ، أنها فتحت بالقوةمن كالم أهل العلم

  .وفر من فر، وقتل منهم من قتل، قليل

يمكن أن يراد بها جبال مكة و، تطلق على محال واسعة الخندمة ،وقتلت رجال منهم عند الخندمة: يقول
فيه وجبل ثبير كان يقول المشركون ، ية إلى ناحية الشمال قليالً ابتداء من جبل أبي قبيس إلى جبل ثبيررقالش
دخل فيها هذه ، فالمقصود أن الخندمة ت إلى عرفةايذهبو أي ألجل أن ،ما نغير أشرق ثبير كي:  في منىوهم

خل فيها منطقة حبس الجن، وتد م:مثلالناس يأتونها في السابق  لم يكن  المناطق التيومنها، المناطق كلها

                                                
 -ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات      ) ١٥٩٩ص   / ٤ج  ) (٤١٤٤( باب حجة الوادع     -كتاب المغازي   أخرجه البخاري في     - 4

 ).١٣٠٥ص  / ٣ج ) (١٦٧٩(باب تغليظ تحريم الدماء واألعراض واألموال 



 ٣

 وفيها األبيات المعروفة لحماس ،قليالً يدخل فيها شعب عامرومن جهة الشمال ، العزيزية والروضة والمالوي
، فلما حصل الفتح جاءها فاراً يطرق بابه، ك بنات محمدمخِدسُأ: يقول لهاوبن قيس لما كان يعد امرأته دائما ا

أين : فقالت،  ذلك اليومفجاء فاراً، ال تفتحي لي الباب إذا انهزمت: يقول لها نأنه كا مع ويطلب منها أن تفتح
  :فقال لها، كان يبحث عن مكان يختبئ فيهو، ؟ما كنت

  إنـك لـو شـهدت يـوم الخندمــة    

ــسلمة  ــسيوف الم ــتقبلتنا بال   واس

ــ ــة مله ــا وغمغم ــت خلفن    نهي
  

ــة    ــر عكرم ــر صــفوان وف   إذ ف

ــة  ــاعد وجمجم ــل س ــن ك   يقطع

  بــاللوم أدنــى كلمــةلــم تنطقــي 
  

 يقول ]سورة البقرة) ١٩١([ }حتَّى يقَاِتلُوكُم ِفيِه فَِإن قَاتَلُوكُم فَاقْتُلُوهم كَذَِلك جزاء الْكَاِفِرين{ :وقوله تعالى"
 ،فلكم حينئذ قتالهم وقتلهم دفعاً للصائل، وكم بالقتال فيهءوال تقاتلوهم عند المسجد الحرام إال أن يبد: تعالى

 أصحابه يوم الحديبية تحت الشجرة على القتال لما تألبت عليه -صلى اهللا عليه وسلم- النبي كما بايع
  ". ومن واالهم من أحياء ثقيف واألحابيش عامئذبطون قريش

  :هم األحابيش؟ من

مة  وتها، ومن معهم من األحابيش، وجاء أهل تهامةجاءت قريش: زوة أحد يقولونلما يتكلم أهل السير عن غ
 بني الهون وبني :بطون من العرب أو قبائل حول مكة ليسوا من قريش مثلهم فاألحابيش أما معروفة و

قيل لهم ذلك بناء على و،  األحابيش:وبني الحارث بن عبد مناة وأمثال هؤالء يقال لهم، المصطلق من خزاعة
إنهم تحالفوا :  يقال- وخزاعةون من كنانةقبائل من كنانة ومن خزاعة أو بط- حلف حصل بين هذه القبائل

، بجوار عرفة إنهم تحالفوا عند جبل قريب من عرنة: ويقال، نسبوا إليه ف يقال له األحبشمن األوديةعند واٍد 
  . فنسبوا إليهيِشبح: يقال له

م ِببطِْن مكَّةَ ِمن بعِد َأن َأظْفَركُم وهو الَِّذي كَفَّ َأيِديهم عنكُم وَأيِديكُم عنْه{ : اهللا القتال بينهم فقال كفَّثم"
ِهملَيَأن تَطَ{ :وقال، ]سورة الفتح) ٢٤([} ع موهلَمتَع ْؤِمنَاتٌ لَّماء مِنسو ْؤِمنُوناٌل ملَا ِرجلَوكُم ُئوفَتُِصيب موه

) ٢٥([ } من يشَاء لَو تَزيلُوا لَعذَّبنَا الَِّذين كَفَروا ِمنْهم عذَابا َأِليمامنْهم معرةٌ ِبغَيِر ِعلٍْم ِليدِخَل اللَّه ِفي رحمِتِه

، أي فإن تركوا القتال في الحرم ]سورة البقرة) ١٩٢([ }فَِإِن انتَهواْ فَِإن اللّه غَفُور رِحيم{ :وقوله، ]سورة الفتح
فإنه تعالى ال ، ولو كانوا قد قتلوا المسلمين في حرم اهللا، غفر ذنوبهموأنابوا إلى اإلسالم والتوبة فإن اهللا ي

  ".يتعاظمه ذنب أن يغفره لمن تاب منه إليه

 في مكة لسلط اهللا على أهل مكة أصحاب ن من الكفارو تميز المسلملو يعني ]سورة الفتح) ٢٥([ }لَو تَزيلُوا{
 -صلى اهللا عليه وسلم- حبس اهللا نبيه أهل مكة مسلمون لكن لما كان يوجد في ،الحديبية فهم جيش متكامل

يحصل فيهم جراح أو المسلمين المستضعفين بين أهل مكة فقد عد دخول مكة لئال يحصل ضرر على هؤالء 
وفيهم من فيهم من  بل  بقتلهم أصالًاولفأين هذا من فعل بعض الجهلة الذين يقتلون من لم يخو، قتل

من أجل عدد قليل ،  ومن معه وهم خيار أهل األرض-صلى اهللا عليه وسلم-وله حبس رسفاهللا ! ؟المسلمين
ن قتلويإن هؤالء :  فأين هذا من قول من يقول،، في مكة كانوا على اإلسالم مع أن أهل مكة كانوا محاربين

  .!؟تبعاً



 ٤

قاله ابن عباس وأبو العالية ، شركأي ، ]سورة البقرة) ١٩٣([ }حتَّى الَ تَكُون ِفتْنَةٌ{ :ثم أمر اهللا بقتال الكفار"
  .ومجاهد والحسن وقتادة والربيع ومقاتل بن حيان والسدي وزيد بن أسلم

كما ثبت ، أي يكون دين اهللا هو الظاهر العالي على سائر األديان: ]سورة البقرة) ١٩٣([ }ويكُون الدين ِللِّه{
 -صلى اهللا عليه وسلم-سئل النبي :  قال-هرضي اهللا تعالى عن-في الصحيحين عن أبي موسى األشعري 

من قاتل لتكون كلمة اهللا ((:  فقالأي ذلك في سبيل اهللا؟، عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء
فإذا ، ال إله إال اهللا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا((: وفي الصحيحين، )٥())هي العليا فهو في سبيل اهللا

  .)٦())ي دماءهم وأموالهم إال بحقها وحسابهم على اهللاقالوها عصموا من

فإن انتهوا عما :  يقول تعالى]سورة البقرة) ١٩٣([ }فَِإِن انتَهواْ فَالَ عدوان ِإالَّ علَى الظَّاِلِمين{ :تعالىوقوله 
ن إال على وال عدوا، فإن من قاتلهم بعد ذلك فهو ظالم، هم فيه من الشرك وقتال المؤمنين فكفوا عنهم

، أو يكون تقديره فإن انتهوا فقد تخلصوا من الظلم، أال يقاتل إال من قاتل: وهذا معنى قول مجاهد، الظالمين
  ".والمراد بالعدوان هاهنا المعاقبة والمقاتلة، فال عدوان عليهم بعد ذلك، الشرك: وهو

إن  يعني }فَِإِن انتَهواْ{ :األول :]سورة البقرة) ١٩٣([} ينفَالَ عدوان ِإالَّ علَى الظَّاِلِم{: في قولهذكر ههنا معنيين 
) ١٩٣([} فَالَ عدوان ِإالَّ علَى الظَّاِلِمين{ :؛ حيث قالانتهوا عما أوجب قتالهم فإن قتالهم في هذه الحالة ظلم

فإن حصل منهم كف عن ، ]رة البقرةسو) ١٩٣([ }حتَّى الَ تَكُون ِفتْنَةٌ{قاتلوهم إلى هذه الغاية يعني : ]سورة البقرة
  .فمن قاتلهم فهو ظالم معتٍد، الشرك فال يجوز ألحد أن يقاتلهم

الكف يعني أنكم مأمورون ب: ]سورة البقرة) ١٩٣([ }فَِإِن انتَهواْ فَالَ عدوان ِإالَّ علَى الظَّاِلِمين{ :الثانيالمعنى و
وربما كان هذا هو ، ن وظلم فإنه يكف ظلمه وعدوانه من حصل منه عدوا،عنهم إال من تعدى وظلم منهم

  .واهللا أعلم، والمناسب للسياق، األقرب والمتبادر

 }فَمِن اعتَدى علَيكُم فَاعتَدواْ علَيِه ِبِمثِْل ما اعتَدى علَيكُم{ :كقولهوالمراد بالعدوان هاهنا المعاقبة والمقاتلة "

وِإن عاقَبتُم فَعاِقبواْ {: ، وقوله]سورة الشورى) ٤٠([ }وجزاء سيَئٍة سيَئةٌ مثْلُها{ :وقوله، ]سورة البقرة) ١٩٤([
   ."]سورة النحل) ١٢٦([ }ِبِمثِْل ما عوِقبتُم ِبِه

واناً،  ومع ذلك سمى هذا الفعل عدحقهؤالء المسلمون يقاتلون المشركين ب: }فَِإِن انتَهواْ فَالَ عدوان{ :قوله
 نوع من المجاز عند كثير من أهل هيو، هذا من قبيل المشاكلة: بعض أهل العلم يقول ؟فكيف سماه عدواناً

ألنهم اعتدوا سمي القصاص منهم : قال، ]سورة البقرة) ١٩٣([} فَالَ عدوان ِإالَّ علَى الظَّاِلِمين{ :، فقولهاللغة
 }فَاعتَدواْ علَيِه ِبِمثِْل ما اعتَدى علَيكُم{ : ذلك قوله تعالى ومثل،باالسم الذي استوجبوا به هذا القصاص

أي ،  بالمعنى المعروف معتدياًًمع أن فعل هذا اإلنسان الذي يكف الشر والعدوان ال يكون، ]ةسورة البقر) ١٩٤([

                                                
ومـسلم  ) ٢٧١٤ص  / ٦ج ) (٧٠٢٠ (]سورة الصافات) ١٧١([ }رسِلينولَقَد سبقَتْ كَِلمتُنَا ِلِعباِدنَا الْم    {:  باب – البخاري في كتاب التوحيد      أخرجه - 5

 ).١٥١٢ص  / ٣ج ) (١٩٠٤( باب من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو في سبيل اهللا -في كتاب اإلمارة 

 ال يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون اهللا  باب دعاء النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى اإلسالم والنبوة وأن      -أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير        - 6

باب األمر بقتال الناس حتى يقولوا ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا ويقيموا الـصالة ويؤتـوا                   - في كتاب اإليمان   ومسلم) ١٠٧٧ص   / ٣ج  ) (٢٧٨٦(
 من منع    إال بحقها ووكلت سريرته إلى اهللا تعالى وقتالِ        يؤمنوا بجميع ما جاء به النبي صلى اهللا عليه وسلم وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله                والزكاة  

 ).٥٢ص  / ١ج ) (٢١(الزكاة أو غيرها من حقوق اإلسالم واهتمام اإلمام بشعائر اإلسالم 



 ٥

اء { : قال تعالىكما، لكن سماه عدواناً في مقابل فعلهم، وإنما هو يقوم بالعدل،  ظالمأن صاحبه متعدزجو
  .فهذا المقتص فعله ليس سيئة، ]سورة الشورى) ٤٠([ }سيَئٍة سيَئةٌ مثْلُها

نفحص  ردنا أنإننا إذا أف، من قبيل المشاكلة أو الهي عن نوع هذه التسمية هل وعلى كل حال بغض النظر 
نجد أن هذا اإلنسان له حق وله ، ]سورة البقرة) ١٩٣([ }اِلِمينفَالَ عدوان ِإالَّ علَى الظَّ{ : في مثل قولههذه األلفاظ

، وحرمة دمه إن كان قد أصاب دماً حراماً ترتفع، فإن حصل منه تجاوز فإن ذلك الحق يسقط،  وله حرمةحد
  .لكنه عدوان بحق، عدوان: فبهذا االعتبار يمكن أن يقال له، فيجوز أن ينال منه بقدر ما فعل

هي مما ، ألنها تسوء صاحبها؛ سميت سيئةإنما السيئة ، ]سورة الشورى) ٤٠([ }وجزاء سيَئٍة سيَئةٌ مثْلُها{ :قوله
ذلك يكون سيئة  فإنءوليس معنى ذلك أن من صدر منه عقوبة للمسي، هءفمن أساء لقي ما يسو، تاء منهسي 

 منه  هذا الفعل الذي صدر المراد أنولكن، دالمراهو ليس هذا  ف،-عز وجل-في حظه وميزانه عند اهللا 
  .ي، واهللا أعلم يسوء ذلك المعتد أي أنه،بالنسبة إلى ذلك المعاقب يعتبر سيئة

وقَاِتلُوهم { :وروى البخاري تحت قوله، ال إله إال اهللا:  يقولنالظالم الذي أبى أ: ولهذا قال عكرمة وقتادة"
  "..اآلية ]سورة البقرة) ١٩٣([ }حتَّى الَ تَكُون ِفتْنَةٌ

، ال عدوان إال على من اعتدى على هؤالء الذين كفوا عن الكفر: ول فاأل،هذا يمكن أن يكون وجهاً ثالثاً
على من حصل تجاوز منهم  ال عدوان إال : أي]سورة البقرة) ١٩٣([ }فَالَ عدوان ِإالَّ علَى الظَّاِلِمين{: الثانيو

هؤالء قد تركوا ف،  إال على الكافرين أي]سورة البقرة) ١٩٣([ }وان ِإالَّ علَى الظَّاِلِمينفَالَ عد{: والثالث، وظلم
أمرت أن أقاتل الناس حتى (( : يقول-صلى اهللا عليه وسلم–؛ ألن النبي  عليهماً عدوانن قتالهم ليسإذفالكفر 
  .)٧()) بحق اإلسالمفإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إال، ال إله إال اهللا: يقولوا

  "..:أتاه رجالن في فتنة ابن الزبير فقاال:  قال-رضي اهللا تعالى عنه-عن نافع عن ابن عمر "

فتنة ابن : وهم يقولون، في كالم ابن كثير وجماعةونجد هذا أيضاً ، بعض العلماء يسمونها فتنة ابن الزبير
، طولم يبق لبني أمية إال الشام فق، ان ومصرسا مع أن ابن الزبير صارت له الحجاز والعراق وخرالزبير
 واسمه إبراهيم  لما مات يزيد جاء قائد الجيش الذي كان يحاصر ابن الزبير في مكة من أهل الشام إنهحتى
ال يختلف ، معي وجوه الناس وأشرافهم: وقال له، جاء وطلب ابن الزبير وجلس معه، الحجاج قبل وذلك

عفو وال يحصل على اللكنه طلب منه أمراً وهو أن يعاهدهم ، بهذا األمرعليك رجل واحد منهم وأنت أحق 
وتخرقت ،  أبي قبيس جبل حاصروا الكعبة ووضعوا المنجنيق علىنهم، وإن كانوا قدقتل ألحد وال أخذ ألحد م

بير أن فأبى ابن الز، أهل الشام الذين بقوا فقط  يبايع لهنهم على أنفالمقصود أنه طلب منه أن يكف ع، الكعبة
يرى أن إن مروان أيضاً كان ثم ، فغضب الرجل وتكلم بكالم ال يليق في حق ابن الزبير وذهب، يعطيه شيئاً

وأراد أن يخرج من دمشق ، ليس هناك مقارنة بين مروان وبين ابن الزبيرف، ابن الزبير أحق منه بمسافة
ولم يمكث ، رجعفأغراه أن يأخذ الخالفة فجاء بعض من كلمه و، ويترك األمر البن الزبير فهو أحق منه بهذا

  .ثم جاء عبد الملك وحصل ما حصل، طويالً حتى مات
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إن الناس قد ضيعوا : فقاال، أتاه رجالن في فتنة ابن الزبير:  قال-رضي اهللا تعالى عنه-عن ابن عمر "
  ".-صلى اهللا عليه وسلم-وأنت ابن عمر وصاحب النبي 

  . األمر لم يستقر لهألن؛ م يسمونها فتنة ابن الزبيره

 }وقَاِتلُوهم حتَّى الَ تَكُون ِفتْنَةٌ{ :أولم يقل اهللا: قاال، يمنعني أن اهللا حرم دم أخي: فما يمنعك أن تخرج؟ فقال"

وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون ، قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين هللا: فقال، ]سورة البقرة) ١٩٣([
  ".لغير اهللاويكون الدين ، فتنة

 وكذا ،األمة تفرقت وكذا عظيمة حيث إن مفاسدتوجد الناس يتقاتلون و يا ابن عمر إن : يقول لهأي أنه كان
  معهايستحق  بمنزلة فعالً كانهوو،  بعده-رضي اهللا عنه- جعلهم عمر  بالخالفة ممنأحق الناسوأنت 

هذا :  يقولون لهوامان وحصل ما حصل كانومع ذلك لما تأخر الز،  في مقياس عمر، فهوالخالفة بعد أبيه
واآلن األمة ، ]سورة البقرة) ١٩٣([ }وقَاِتلُوهم حتَّى الَ تَكُون ِفتْنَةٌ{: واهللا يقول، أنت أحق بهذا األمر، وقتك

  . ذلكوال يوجد أحد يدانيك فأبى، تعيش في فتنة تمزق

ك على أن تحج عاماً  عبد الرحمن ما حمليا أبا: أن رجالً أتى ابن عمر فقال: وزاد عثمان بن صالح"
يا ابن أخي بني ":  فقال وقد علمت ما رغب اهللا فيه؟-عز وجل- وتترك الجهاد في سبيل اهللا وتعتمر عاماً

 ،"اإلسالم على خمس اإليمان باهللا ورسوله والصلوات الخمس وصيام رمضان وأداء الزكاة وحج البيت
وِإن طَاِئفَتَاِن ِمن الْمْؤِمِنين اقْتَتَلُوا فََأصِلحوا { :ما ذكر اهللا في كتابهيا أبا عبد الرحمن أال تسمع : قالوا

، ]سورة الحجرات) ٩([} بينَهما فَِإن بغَتْ ِإحداهما علَى الُْأخْرى فَقَاِتلُوا الَِّتي تَبِغي حتَّى تَِفيء ِإلَى َأمِر اللَِّه
صلى اهللا عليه -فعلنا على عهد رسول اهللا : قال، ]سورة البقرة) ١٩٣([ }كُون ِفتْنَةٌوقَاِتلُوهم حتَّى الَ تَ{

، فكان الرجل يفتن في دينه إما قتلوه أو عذبوه حتى كثر اإلسالم فلم تكن فتنة،  وكان اإلسالم قليالً-وسلم
وأما ، رهتم أن يعفوا عنهوأما أنتم فك، أما عثمان فكان اهللا عفا عنه: فما قولك في علي وعثمان؟ قال: قال

  ".هذا بيته حيث ترون: وأشار بيده فقال، وختنه -صلى اهللا عليه وسلم-علي فابن عم رسول اهللا 

ما ((:  عنه-صلى اهللا عليه وسلم- النبي  اهللا حيث يقولعفا عنه أي ،أما عثمان فكان اهللا عفا عنه: قوله
  .يش العسرةيعني بعدما جهز ج، )٨())ضر عثمان ما فعل بعد اليوم

  .ابنتهيعني زوج  ،وختنه -صلى اهللا عليه وسلم-وأما علي فابن عم رسول اهللا  :وقوله

 ،هؤالء دخلوا في هذه المشكالتف، هذا الجواب الذي أجاب به ابن عمر جواب في غاية االعتدال والصوابو
فابن عمر ، ؤالء األشخاصيمتحنون الناس بهفكانوا ،  أو ضدناامعنأن يكونوا فهم يريدون من اآلخرين إما 

 إال خيراً، أي أنه ال وال نقول فيهم، هؤالء كلهم من أهل الفضل والصالح والخير واإلمامة في الدين: قال
رين ال ولكن النفوس إذا تصحرت واعتلجت الفتنة في قلوب الكثي، إذا أحببنا هذا أن نعادي اآلخريلزمنا 

 أو  هذا حباً غالياً ويبغض اآلخر بغضاً متناهياًم إما أن يحب فتجد الواحد منه،يحتملون هذا وال يفهمونه
، بل ربما وصل األمر إلى حد الرمي بالكفر، ولذلك تجد أن مثل هؤالء يقع منهم السب والشتم واللعن، العكس
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ه  ومن مع-رضي اهللا عنه-كثير من أهل الشام كانوا يلعنون علياً و، الخوارج كفروا علياًٍ وكفروا أهل الشامف
الطائفة  يقنتون على  أيضاًوأهل الشام وأهل العراق كانوا، يدعون عليهم في القنوت و جيش أهل العراقمن

 بالفرقة السياسيةفرقة هي أقرب ما تكون  وهذه ال، فرقة جديدة أيضاً غير الخوارج والشيعةتووجد، األخرى

  .انتهت بذهاب دولة بني أميةهذه الفرقة و،  الناصبةوهي

 هي التي تكون ألهل الدين -رضي اهللا عنه-جواب ابن عمر  كأن مثل هذه الردود واألجوبةفالمقصود 
  .من لم ينغمس في فتنةموالتجرد من الهوى 

 ِل ماالشَّهر الْحرام ِبالشَّهِر الْحراِم والْحرماتُ ِقصاص فَمِن اعتَدى علَيكُم فَاعتَدواْ علَيِه ِبِمثْ{: وقوله تعالى"

تَِّقينالْم عم اللّه واْ َأنلَماعو اتَّقُواْ اللّهو كُملَيى عتَدقال عكرمة عن ابن عباس، ]سورة البقرة) ١٩٤([ }اع 

صلى اهللا عليه -والضحاك والسدي وقتادة ومقسم والربيع بن أنس وعطاء وغيرهم لما سار رسول اهللا 
وصدوه بمن ، وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت، ة من الهجرست معتمراً في سنة -وسلم

فدخلها في السنة ، معه من المسلمين في ذي القعدة وهو شهر حرام حتى قاضاهم على الدخول من قابل
الشَّهر الْحرام ِبالشَّهِر {: هو ومن كان معه من المسلمين وأقصه اهللا منهم فنزلت في ذلك هذه اآليةاآلتية 

  ".]سورة البقرة) ١٩٤([ }حراِم والْحرماتُ ِقصاصالْ

، وهو شهر حرام،  في ذي القعدة من دخولها-صلى اهللا عليه وسلم-هم منعوا النبي أنبهذا االعتبار  معناها
  .-عليه الصالة والسالم-عدة من السنة التي بعدها معتمراً  في ذي الق-صلى اهللا عليه وسلم-بي فدخلها الن

وهي كل ما حرم الشارع ، جمع حرمة: الحرمات ،]سورة البقرة) ١٩٤([ }والْحرماتُ ِقصاص{ :تعالىوقوله 
  .كهانتها

 يغزو في الشهر -صلى اهللا عليه وسلم-لم يكن رسول اهللا ": عن جابر بن عبد اهللا قالوروى اإلمام أحمد "
  ".إسناد صحيحهذا . "فإذا حضره أقام حتى ينسلخ، اغزوتالحرام إال أن يغزى و

، لكنه إذا غزي فإنه ال يبقى متفرجاً، فإذا دخل الشهر الحرام مكث في المدينة،  لم يكن يبدأ بالغزو أنهيعني
تجمعت هوازن ومن  ، لما فتح مكة عام الفتح في رمضان-صلى اهللا عليه وسلم- النبي ومن المعلوم أن

،  في شوال-صلى اهللا عليه وسلم-إليهم النبي وا إلى وادي حنين بين مكة والطائف فخرج ءحتى جا، معها
ولكن من الذي بدأ ،  في الشهر الحرام كانقتالهمأي أن ، في ذي القعدة حصار ألهل الطائفالقتال والووقع 

  .وا هم أهل الطائفءن الذي جهز ومن الذي جيش الجيوش؟ الذين بدوم

يبية أن عثمان قتل وكان قد بعثه في رسالة  وهو مخيم بالحد-صلى اهللا عليه وسلم-ولهذا لما بلغ النبي "
  ".بايع أصحابه وكانوا ألفاً وأربعمائة تحت الشجرة، إلى المشركين

جاءت  ليتفاوض مع المشركين -صلى اهللا عليه وسلم– ما بعثهنه لإحيث ، وهذا كان في شهر ذي القعدة
 وهذا ،قتال وأال يفروا بايع على ال:بعضهم يقول، ففبايع أصحابه،  قد قتل-رضي اهللا عنه-إشاعة أن عثمان 

سورة ) ١٨([ }لَقَد رِضي اللَّه عِن الْمْؤِمِنين ِإذْ يباِيعونَك تَحتَ الشَّجرِة{: ، قال تعالىعليه كثير من المحققين

ما كانوا السفراء ف، رداً على هذا اإلجرام واالعتداء وهو قتل السفراء، عزموا على قتال المشركينهم ف، ]الفتح
أن لوال ((:  لوفد مسيلمة الكذاب-صلى اهللا عليه وسلم-ولهذا قال النبي ، يقتلون ال في جاهلية وال في إسالم
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:  مسيلمة يقولإن: -صلى اهللا عليه وسلم- للنبي  مسيلمة وفدحيث قال، )٩())الرسل ال تقتل لضربت أعناقكما

صلى اهللا -فغضب النبي ، ل نصفها لك ونصفها ليعفج، لق األرض وجعلها نصفيناهللا خأنا نبي وأنت نبي، و
  .))لوال أن الرسل ال تقتل لقتلتكما((: ا القول وقال لهم هذ من هؤالء-عليه وسلم

على قتال المشركين فلما بلغه أن عثمان لم يقتل كف عن ذلك وجنح  وكانوا ألفاً وأربعمائة تحت الشجرة"
  .فكان ما كان، إلى المسالمة والمصالحة

ودخل ذو القعدة ،  بالطائف عدل إليها فحاصرهاهم فلُّذلك لما فرغ من قتال هوازن يوم حنين وتحصنوك
رضي -كما ثبت في الصحيحين عن أنس ،  أربعين يوماًلاستمر عليها إلى كما، وهو محاصر لها بالمنجنيق

واعتمر من ، عاً إلى مكة راجثم كر، ولم تفتح، فلما كثر القتل في أصحابه انصرف عنها -اهللا تعالى عنه
صلوات اهللا وسالمه - هذه في ذي القعدة أيضاً عام ثمان تهوكانت عمر، الجعرانة حيث قسم غنائم حنين

  .-عليه

 بالعدل أمر، ]سورة البقرة) ١٩٤([ }فَمِن اعتَدى علَيكُم فَاعتَدواْ علَيِه ِبِمثِْل ما اعتَدى علَيكُم{ :وقوله تعالى
  .]سورة النحل) ١٢٦([ }وِإن عاقَبتُم فَعاِقبواْ ِبِمثِْل ما عوِقبتُم ِبِه{ :ى في المشركين كما قالحت

وإخبار ،  لهم بطاعة اهللا وتقواه أمر]سورة البقرة) ١٩٤([} واتَّقُواْ اللّه واعلَمواْ َأن اللّه مع الْمتَِّقين{ :وقوله
  ".قوا بالنصر والتأييد في الدنيا واآلخرةبأنه تعالى مع الذين ات

 عن -صلى اهللا عليه وسلم–  المشركون نبي اهللالما صد: }والْحرماتُ ِقصاص{: قال أهل العلم في قوله تعالى

  . بعد عامالمعاهدة أن يدخلها في نفس الوقت وفق كان القصاص منهمالبيت 

فَمِن اعتَدى علَيكُم فَاعتَدواْ علَيِه ِبِمثِْل ما { :قوله تعالىذلك  ، ويدل على اآلية أعم من ذلكن ظاهرأإال 
كُملَيى عتَدوعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد ، ، واهللا أعلم]سورة البقرة) ١٩٤([ }اع

 .. رب العالمينوالحمد هللا
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 )٨٤(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  . والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين،الحمد هللا رب العالمين

 }لُكَِة وَأحِسنُواْ ِإن اللّه يِحب الْمحِسِنينوَأنِفقُواْ ِفي سِبيِل اللِّه والَ تُلْقُواْ ِبَأيِديكُم ِإلَى التَّه{ :قال اهللا تعالى"

وَأنِفقُواْ ِفي سِبيِل اللِّه والَ تُلْقُواْ {: -رضي اهللا تعالى عنه-روى البخاري عن حذيفة  ،]سورة البقرة) ١٩٥([
  ".ورواه ابن أبي حاتم مثله،  في النفقةتنزل:  قال،}ِبَأيِديكُم ِإلَى التَّهلُكَِة

  :أما بعد،  والصالة والسالم على رسول اهللا،هللالحمد م اهللا الرحمن الرحيم، سب

 النفقة هنا أعم من أن تكون ،}وَأنِفقُواْ ِفي سِبيِل اللِّه والَ تُلْقُواْ ِبَأيِديكُم ِإلَى التَّهلُكَِة{: -تبارك وتعالى-فقوله 
  ما كان ذلك اإلخراج فيه على سبيل، بإخراج األموالفهو أمر عام، جبة التي هي الزكاةمختصة بالنفقة الوا

  .وما كان على سبيل التطوع، الوجوب كالزكاة

ومعلوم ،  في القرآن فاألصل أن المراد به الجهاد وهذا هو الغالب سبيل اهللا إذا أطلق،}ِفي سِبيِل اللِّه{ :قوله
، ]سورة التوبة) ٦٠([ }وِفي سِبيِل اللِّه{ :أن من مصارف الزكاة الجهاد في سبيل اهللا كما في سورة براءة

  . العلم أن المراد به الجهاد خاصةفاألرجح من أقوال أهل

وتقول لمن ، يعني استسلم، أعطى فالن بيديه: تقول للمستسلم العرب ،}والَ تُلْقُواْ ِبَأيِديكُم ِإلَى التَّهلُكَِة{: وقوله
تعبر باليدين عن االستسالم واالنقياد التام من غير لعرب اف، أعطى بيديه: استجاب وخضع لما يطلب منه

  .معارضة وال مقاومة

  . يعني ال تستسلموا للهلكة]سورة البقرة) ١٩٥([ }والَ تُلْقُواْ ِبَأيِديكُم ِإلَى التَّهلُكَِة{ :فقوله

   ما جاء عن ابن عباس ]سورة البقرة) ١٩٥([ }والَ تُلْقُواْ ِبَأيِديكُم ِإلَى التَّهلُكَِة{:  هذه اآليةأحسن ما فسرت بهو

إذا تركتم النفقة في الجهاد قوي عدوكم وكان من كم أن:  ما خالصته ومحصلته-مارضي اهللا تعالى عنه-
، فعله فيكموفعل ،  وانتهك األعراض منكم وقتل من قتل، وأخذ ما بأيديكم،ط عليكم وقهركمنتيجة ذلك أن تسلَّ

  .ية دخوالً أولياً أصلياً يدخل في اآلىفهذا معنً

 -عز وجل-أيضا ما ذكره طوائف من السلف من أن تركهم لإلنفاق في سبيل اهللا  معنى اآلية ويدخل في

ى ظاهر يدخل في اآلية أيضاً بال وهذا المعنى معنً، الذي أمرهم اهللا به هو لون من إلقاء النفس في التهلكة
  .النفس في التهلكةمن إلقاء  عنهواإلعراض ، -عز وجل-أمر اهللا  تركف، شك

باإلنسان إلى  كل طريق وسبيل يفضي }والَ تُلْقُواْ ِبَأيِديكُم ِإلَى التَّهلُكَِة{:  في قولهويدخل في عموم اللفظ
ن سلك طريقاً مخوفة من فم، ال تلقوا بأرواحكم و،ال تلقوا بأيديكمو، ال تلقوا بأنفسكم إلى التهلكةأي ، التهلكة

ذهب من  فومن سافر سفراً طويالً بعيداً يحتاج معه إلى الزاد، ك إلى التهلكةيال تلق بيد: ال لهيقغير موجب 
من تعاطى شيئاً من األمور و، ه إلى التهلكةألقى بيد: فإنه يقال،  فيه حاجتهغير زاد وليس في طريقه ما يجد
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ألقى بيده إلى :  من غير موجب يقالألخطارلض نفسه من عرو، الضارة فإنه يكون قد ألقى بيديه إلى التهلكة
  .فإن ذلك يدخل تحت عموم هذه اآلية،  كل ما يفضي باإلنسان إلى الهلكة من غير موجب، وهكذاالتهلكة

 ومجاهد وعكرمة وسعيد ين جبير وعطاء والضحاك -رضي اهللا تعالى عنه-قال روي عن ابن عباس "
  .والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك

ن  من المهاجريحمل رجٌل:  عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران قالث بن سعدال الليوق
:  فقال ناس-رضي اهللا تعالى عنه- حتى خرقه ومعنا أبو أيوب األنصاري بالقسطنطينية على صف العدو

  ".نحن أعلم بهذه اآلية: قال أبو أيوبف، ألقى بيده إلى التهلكة

ألقى :  عنهقالوا، و إذا خرج إلى العدو من غير درعأ، خل في صف العدو لوحده هذا الرجل حينما د أنيعني
  فهل هذا هو المراد؟، إلى التهلكةبيده 

ويجوز له أن يحمل على العدو ، الجواب ال؛ ألنه يجوز لإلنسان في الجهاد أن يخرج من غير درع: يقال
يعود عليهم بحيث بعة ذلك غيره من المسلمين إذا كان ال يتحمل ت نون غالباً أنه يقتلظلوحده ولو كان الم

ال وألف ال؛ ألنه يسع اإلنسان في : أما إذا كان تصرفه يفضي إلى ضرر يتحمله غيره فيقال له، بالضرر
أو أمور ،  فاإلنسان يمكن أن يحمل نفسه على أمور من الورع،هذه قاعدة مهمةو، نفسه ما ال يسعه في غيره
، لكن ال يتحمل تبعة هذا غيره، لون من المخاطرة بالنفس فيها  األمور التي منتتصل بالجهاد أو نحو ذلك

 مع أنه من خيار -رضي اهللا تعالى عنه-  لم يكن يولي البراء بن مالك-رضي اهللا تعالى عنه-ولذلك عمر 
، يجعلوه على ترس الصحابة أن  طلب منكما هو معلومفي يوم اليمامة ف،  لفرط جراءته؛ وذلكالصحابة

فنزل عليهم يضربهم ، حصن أهل اليمامةثم ألقوه في حديقة الموت في ، والرفع على أسنة الرماح الطوي
لكن ال ، وإن كان المتوقع غالباً أنه يموت، يمكن أن يفعله رجل واحد األمر هذا ف، بالسيف حتى فتح الباب

ضي بهم ذلك إلى ف الطريقة فيويحملهم على هذه األمور بهذه، يقدم على هذا إنسان يقود مجموعة من الجيش
 بخالف ما إذا و وه، إذا كان قتله بيد العدووهذا، سعه في نفسه ما ال يسعه في غيره يهوف ،موت غالبوهلكة 
  .هذه قضية ثانيةف، موته بيده هو كان

نا  وشهد-صلى اهللا عليه وسلم-صحبنا رسول اهللا ، إنما نزلت فينا، نحن أعلم بهذه اآلية ":فقال أبو أيوب"
  ...":ا فقلنافلما فشا اإلسالم وظهر اجتمعنا معشر األنصار نجي، معه المشاهد ونصرناه

طائفةكل حديث تنفرد به: فالنجوى،  انفردوا عن غيرهم أي أنهم، نتناجى أي،يعني في حال نجوى: انجي  

  .عن غيرها وهذه الطائفة اثنان فأكثر

وكنا قد ، حتى فشا اإلسالم وكثر أهله،  ونصره- عليه وسلمصلى اهللا-قد أكرمنا اهللا بصحبة نبيه : فقلنا"
، فنرجع إلى أهلينا وأوالدنا فنقيم فيهما، وقد وضعت الحرب أوزارها، آثرناه على األهلين واألموال واألوالد

 فكانت التهلكة اإلقامة ]سورة البقرة) ١٩٥([ }وَأنِفقُواْ ِفي سِبيِل اللِّه والَ تُلْقُواْ ِبَأيِديكُم ِإلَى التَّهلُكَِة{ فنزل فينا
وابن أبي ، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وعبد بن حميد في تفسيره. "في األهل والمال وترك الجهاد

، وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه،  والحافظ أبو يعلى في مسندهوان جرير وابن مردويه، حاتم
  .على شرط الشيخين ولم يخرجاه: ال الحاكموق، حسن صحيح غريب: وقال الترمذي
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كنا بالقسطنطينية وعلى أهل مصر عقبة بن عامر وعلى أهل الشام : عن أسلم أبي عمران: ولفظ أبي داود
فحمل رجل من المسلمين ، رجل يريد فضالة بن عبيد فخرج من المدينة صف عظيم من الروم فصففنا لهم

،  ألقى بيده إلى التهلكة،سبحان اهللا: فقالوا،  فصاح الناس إليهثم خرج إلينا، على الروم حتى دخل فيهم
، وإنما نزلت فينا معشر األنصار، يا أيها الناس إنكم لتتأولون هذه اآلية على غير التأويل: فقال أبو أيوب

  ". هذه اآليةفأنزل اهللا، النا فأصلحناهالو أقبلنا على أمو: وكثر ناصروه قلنا فيما بيننا، إنا لما أعز اهللا دينه

 الصريح الذي  سبب النزولهذا من قبيل ،فأنزل اهللا هذه اآلية: وقوله هذه هي النجوى، ،قلنا فيما بيننا: قوله
بخالف ما لو قال كما وهذا ، فأنزل اهللا:  ثم يقول بعدهأو سؤاال ذكر واقعةعرفناه في درس ماٍض، وذلك بأن ي

ممن يدخل  وإنما المعنى أننا ،ةغير صريحألنصار، فهذه الرواية  معشر اإنما نزلت فينا: في الرواية السابقة
 وهو ما جمع فيه بين، هذا مثال على أحد أنواعهف،  فينافنزل : في آخرها في هذه الرواية قاللكن، في معناها

ولهذا فإن ،  فنزلت اآلية: حيث قال جاء ذلك صريحاًهوفي آخر، في أول الحديث غير صريحف، الصيغتين
ليس له حكم هل له حكم الرفع أم ، لت في كذاز نهذه اآلية: علم تكلموا في هذا النوع وهو فيما إذا قالأهل ال
  الرفع؟

في كما ، يكون من قبيل التفسير يحتمل أن ، فهوألنه متردد؛ ليس له حكم الرفع: كثير من أهل العلم يقولون
ِرجاٌل لَّا { :في هؤالء نزلت: م للصالة قال لما رآهم يغلقون حوانيته-رضي اهللا عنهما– مثل قول ابن عمر

عيلَا بةٌ وارِتج بمدة طويلة-صلى اهللا عليه وسلم-هذا بعد وفاة النبي كان  و]سورة النــور) ٣٧([ }تُلِْهيِهم  ،
 في ون يدخلوإنما يقصد أن هؤالء ممن،  في هؤالء الذين أغلقوا الحوانيت هذه اآليةنزلت فال يمكن أن تكون

،  ذلكأحياناً يقصد به سبب النزول وأحياناً ال يقصدف، هذا اللفظ محتملوالمقصود أن ، في عمومهاأي ، ناهامع
 هي مثال -الرواية السابقة- فهذا المثال، اًصريح ما كان ولذلك ال يحكم عليه بأنه من قبيل المرفوع إال

  .ا الصيغتان على ما اجتمع فيهوهي مثال، واضح على أن ذلك تارة يراد به هذا وتارة يراد به هذا

نزلت في الرجل  ]سورة البقرة) ١٩٥([ }والَ تُلْقُواْ ِبَأيِديكُم ِإلَى التَّهلُكَِة{:  قوله فيهذه الرواية هي أن الخالصةو
هم كانوا يفهمون من عموم اآلية أنه إذا تدل على أنوهي  ، أو دخل في صفهمهالذي أغار على الروم لوحد

هذا المثال المعين كان الحكم غير لكن في ، ان طريقاً يغلب فيه عليه الهالك فهو مقصود باآليةاقتحم اإلنس
إنما اقتحم بنفسه ولم يحمل غيره على هذا هو  قربة وطاعة وجهاد و الفعل كما قلت آنفاً فيهألن هذا؛ صحيح
  .مشروعال األمر غير  الفيسعه في نفسه ما ال يسعه في غيره من العمل المشروع في أصله، االقتحام

  :إلقاء النفس في التهلكة من صور

ذهب ليجاهد في العراق ثم دخل بين الرافضة في يوم   رجالًأن -اإلنترنت مثالًفي - تقرأ في األخبار
  هل هذا جهاد؟، عاشوراء وفجر نفسه

لكن الجاهل ، ايتهاثم هذه نه، يترك أهله ويسافر حيث ؛هو من أسوأ األعمالو، هذا إلقاء بالنفس في التهلكة
  .نسأل اهللا العافيةيفعل بنفسه ما ال يفعله به عدوه 

ومن الذي ،  ومن الذي زين له هذا العمل؟من الذي حمله على هذاو ؟كيف تكون نهاية اإلنسان بهذه الطريقة
  .؟ وإن عملك هذا مشروع،إن عملك هذا جهاد: قال له
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ثم ليتك ما ذهبت وال ليتك : من يفعل هذا يقال له ة أن والحقيق،على خير وطاعة وقربة نهأ نفسه عدقد 
  .جاهدت

: -رضي اهللا تعالى عنه-قال رجل للبراء بن عازب : وقال أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق السبيعي قال"

فَقَاِتْل ِفي { :قال اهللا لرسوله، ال":  قال"ت بيدي إلى التهلكة؟يإن حملت على العدو وحدي فقتلوني أكنت ألق"
سكوأخرجه الحاكم ،  رواه ابن مردويه" وإنما هذه في النفقة]سورة النساء) ٨٤([ }ِبيِل اللِّه الَ تُكَلَّفُ ِإالَّ نَفْس

ورواه الثوري وقيس بن الربيع عن أبي ، صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: وقال، في مستدركه
ولكن التهلكة أن يذنب الرجل الذنب فيلقي ، ال تكلف إال نفسك: فذكره وقال بعد قوله، إسحاق عن البراء

  ".بيده إلى التهلكة وال يتوب

 ويستمر -عز وجل-الذنوب ومعصية اهللا اإلنسان  أن يتقحم  إلقاء النفس في التهلكةفيمن الصور التي تدخل 
  .على ذلك

، ير موجباألخطار من غ اإلنسان كأن يركب ،وقل مثل ذلك في األمور األخرى التي أشرت إليها آنفاً
وهكذا في كل ما ،  يكون ألقى بيده إلى التهلكة فهذا، يجد في طريقه ذلكنلهو يعلم أنه و، يسافر من غير زادف

  .يتصور في هذا من غير موجب

 كذلك  األمروليس ،عادة من يقول بجواز ما يسمى باألعمال االنتحاريةيستدل بها وهذه اآلثار التي تذكر هنا 
  . همعلى أيديهمم وليس يد عدوهعلى  واإنما قتل  التي استُدل بهاذكروا في هذه اآلثار الذين فيما أظن؛ ألن

وَأنِفقُواْ ِفي سِبيِل اللِّه والَ تُلْقُواْ { : في قوله تعالى-مارضي اهللا تعالى عنه-عن ابن عباس وقال عطاء "
ك في القتال إنما هو في النفقة أن تمسك بيدك عن ليس ذل:  قال]سورة البقرة) ١٩٥([ }ِبَأيِديكُم ِإلَى التَّهلُكَِة
  ".وال تلق بيدك إلى التهلكة، النفقة في سبيل اهللا

 المهالك واألخطار على ارتكاب قائد الجيش جيشه حمللو  أنه وذلك كن أن يكون فيه تهلكةمن الممالقتال 
 يعني على ما فهمه هؤالء من : القتاللك فيليس ذ:  قوله هناوإنما، تفضي بهم إلى الهلكة غالباً التي العظيمة

وإنما المراد ترك النفقة في الجهاد في سبيل  أن هذا اإلنسان الذين اقتحم في صف العدو وحده ليس هو المراد
 الذي سبق ذكره وهو -مارضي اهللا عنه-ويوضحه قول ابن عباس ، فإن ذلك إلقاء باليد إلى التهلكة، اهللا
 ، وأخذ ما بأيديكم،ط عليكم وقهركمالجهاد قوي عدوكم وكان من نتيجة ذلك أن تسلَّإذا تركتم النفقة في : "قوله

  ".وفعل فعله فيكم،  وانتهك األعراض منكموقتل من قتل

وخاصة صرف األموال في ، ومضمون اآلية األمر باإلنفاق في سبيل اهللا في سائر القربات ووجوه الطاعات"
واإلخبار عن ترك فعل ذلك بأنه هالك ودمار لمن ، ون على عدوهمقتال األعداء وبذلها فيما يقوى المسلم

  .لزمه واعتاده

) ١٩٥([ }وَأحِسنُواْ ِإن اللّه يِحب الْمحِسِنين{ :ثم عطف باألمر باإلحسان وهو أعلى مقامات الطاعة فقال

  ".]سورة البقرة

: فقال عموماً ثم أمرهم باإلحسان }تُلْقُواْ ِبَأيِديكُم ِإلَى التَّهلُكَِةوَأنِفقُواْ ِفي سِبيِل اللِّه والَ { :أمرهم اهللا بقوله

}ِسِنينحالْم ِحبي اللّه اْ ِإنِسنُوَأحولذلك حمله ابن ، وذلك ال يختص بوجه دون وجه ]سورة البقرة) ١٩٥([ }و



 ٥

وبعض أهل ، أحسنوا بأداء فرائضي واجتناب النواهي واإلنفاق في سبيل اهللا:  فقال،هجرير على أوسع معاني
ي ك ليكم بهذه النفقة التي أنفقتموهاع ظنكم باهللا في إخالفه عليكم وعائدته أحسنوا: يأ }وَأحِسنُواْ{: العلم يقول
 وفه،  أعم معانيهاألصل في مثل هذا حيث يحذف المتعلق أنه يحمل علىف،  بعيد المعنىلكن هذا، ال تضيع

: لما نظروا إلى قوله بعض المفسرين لكن، ال يوجد في السياق ما يدل عليهظنكم و: ولم يقل }وَأحِسنُواْ{: قال

 إحسان اًهذا اإلحسان إذ: فقالوا، }وَأحِسنُواْ{: ثم قال ثانياً، هذا إحسان بالمال: قالوا، }وَأنِفقُواْ ِفي سِبيِل اللِّه{
إضافة إلى إحسانكم السابق باإلنفاق في سبيل أي  }وَأحِسنُواْ{ :إن قوله:  وإنما يقال، ذلك بالزموليس، الظن

فيحمل على ، حسان القولية والفعلية والماليةويدخل فيه سائر وجوه اإل، فيدخل فيه النفقة، اهللا الذي أمرهم به
  على أعم المعاني وإن كان يدخل فيها تحمل وهكذا التهلكةنى، دون معى يخصص معنً لمحيث، عموم معناه

  .وهو سبب نزول اآلية،  دخوالً أولياًما سبق

  :منها و،األفراد الداخلة تحت العموم ثالثة أنواع من حيث القوة أن -أصول الفقه-وفي األصول 

 تُلْقُواْ والَ{ : قوله مثالًالعام هناف، حت العام أولياً ت فهي تدخل دخوالً-سبب النزول- صورة السبب: األول
 لتي نزلت بسببها اآليةوا، هلكة داخلة فيهفكل صورة من صور الت ]سورة البقرة) ١٩٥([ }ِبَأيِديكُم ِإلَى التَّهلُكَِة

يدخل  و، يدخل فيها ترك النفقة في سبيل اهللاالتهلكةف، هذا بعض أفراد العامو، نفقة في سبيل اهللاهي ترك ال
، ير موجب عالية من غعمارةاً، أو شاهق  جبالً إنسانيرقى، ويدخل فيها أن  في عنقه إنسان يربط الحبلافيه

 : فهؤالء جميعاً يقال لهم،من صور التهلكة  ونحو ذلك المربوط بين عمارتينلحب التسلق هوايتهأو تكون 

 هي أقوى صورة فزوللن اهي صورة سبب ترك النفقة في سبيل اهللا لكن، }والَ تُلْقُواْ ِبَأيِديكُم ِإلَى التَّهلُكَِة{

  .في هذا المعنىمن أفراد العام داخلة 

هو ما يسمى بالتخصيص قوة الدخول في العام  فيوفي الدرجة النوع الثاني الذي يلي الصورة األولى 
 :-تبارك وتعالى-قوله ذلك مثال و، عالقة المناسبة بين اآليات أي،  المجاور لسبب النزول أي،بالمجاورة

}تَر الطَّاغُوِتَألَمِت وِبالِْجب ْؤِمنُونالِْكتَاِب ي نا مُأوتُواْ نَِصيب فالمقصود بذلك ]سورة النساء) ٥١([ } ِإلَى الَِّذين ،
نا وسألهم المشركون أي، -صلى اهللا عليه وسلم- ذهبوا إلى قريش وحرضوهم على قتال النبي اليهود لماهم 

 بعد ت كان، وهي القصة المعروفة إلى آخرسجدوا آللهة المشركينو، أنتم أهدى من محمد: أهدى؟ فقالوا
 وبعد هذه القضية يقول ،نزلت مجموعة من اآليات بسبب هذه القضية في سورة النساءوقد ، غزوة أحد

 بهذه القضية ا عالقةلهليس هذه و، ]سورة النساء) ٥٨([ }ِإن اللّه يْأمركُم َأن تُؤدواْ اَألمانَاِت ِإلَى َأهِلها{ :تعالى
إال ،  في قصة مفاتيح الكعبة وذلكضعف في رواية فيها نزول جاء ويذكرون فيها سبب، نزلت عام الفتحفهي 

أمانة من ،  يدخل فيها جميع أنواع األمانات]سورة النساء) ٥٨([ }اَألمانَاِت ِإن اللّه يْأمركُم َأن تُؤدواْ{: أن قوله
دخوالً صورة سبب  ذلك يدخل في، وترجعه إليه يجب أن ئاًوإذا أخذت من اإلنسان شي، لحقالكلمة والشهادة با

 ئاً أخذت من اإلنسان شي وهي إرجاع مفاتيح الكعبة ألصحابها ويدخل في ذلك أنك إذا-إن صحت– النزول

 أي شهادة قبله وهو ما ذكر في المقطع الذي  في القوة ما جاوره مع أنه لم ينزل معه ذلكويلي، ترجعه إليه
ويدخل ، الشهادة بالحق تدخل تحت أفراد العامف ،أنتم أهدى من محمد:  وذلك أنهم قالوا، كتموهااليهود التي

إلى غير ذلك من األمور الكثيرة التي ،  فعليك كتمهاستكتمك على شيء لو أن إنساناً فيه سائر أفراد العام مثل
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 يحمل فهو ]سورة البقرة) ١٩٥([ }حِسنُواْ ِإن اللّه يِحب الْمحِسِنينوَأ{ :ومثل هذا قوله، تدخل في هذا الموضوع
واإلحسان ، دخل فيه التصدق على الفقراءوي،  فتدخل فيه النفقة في سبيل اهللا،على معناه األعم في اإلحسان

، ]سورة البقرة) ٨٣([ } حسناًوقُولُواْ ِللنَّاِس{ : كما قال تعالىويدخل فيه اإلحسان بالقول والكالم، قاربإلى األ
  .غير ذلكويدخل فيه اإلحسان بالفعل وإعانة المحتاج ومواساة المريض إلى 

 وسكُم حتَّىءوَأِتمواْ الْحج والْعمرةَ ِللِّه فَِإن ُأحِصرتُم فَما استَيسر ِمن الْهدِي والَ تَحِلقُواْ ر{ :وقول اهللا تعالى"

غَ الْهدي مِحلَّه فَمن كَان ِمنكُم مِريضاً َأو ِبِه َأذًى من رْأِسِه فَِفديةٌ من ِصياٍم َأو صدقٍَة َأو نُسٍك فَِإذَا َأِمنتُم يبلُ
م ثَالثَِة َأياٍم ِفي الْحج وسبعٍة ِإذَا فَمن تَمتَّع ِبالْعمرِة ِإلَى الْحج فَما استَيسر ِمن الْهدِي فَمن لَّم يِجد فَِصيا

 شَِديد اللّه واْ َأنلَماعو اتَّقُواْ اللّهاِم ورِجِد الْحساِضِري الْمح لُهَأه كُني ن لَّمِلم ةٌ كَاِملَةٌ ذَِلكشَرع ِتلْك تُمعجر
 فأمر وعطف بذكر الجهاد شرع في بيان المناسك، كام الصيام أح لما ذكر تعالى]سورة البقرة) ١٩٦([} الِْعقَاِب

   "بإتمام الحج والعمرة

  . أو وجه االرتباط بين اآليات،لمناسبة بين اآليات ايسمى هذا الكالم

  ؟}وَأِتمواْ الْحج والْعمرةَ{ :قولهما المراد بإتمام الحج والعمرة في 

 وال تحمله العجلة على أن ،تي بهما من غير إخالل وال شائبةأن يأ  المراد بذلك إن:من أهل العلم من يقول
 محظورات يرتكبأو ، تجاوز حدوده التي حدها التي فيها أو ي-عز وجل-أحكام اهللا  يضيع وأينقص منها 

  .الجماع كهبطالنبه أحياناً إلى ي ض وقد يففهذا نقص في الحج،  أو نحو ذلكاإلحرام

لكن ، ظروا إلى لفظة اإلتمام بمعنى اإلكمالوهؤالء ن،  يخرج لهما ال لغيرهمامام هو أناإلت: وبعضهم يقول
 وهي التجارة في ]سورة البقرة) ١٩٨([ }لَيس علَيكُم جنَاح َأن تَبتَغُواْ فَضالً من ربكُم{ : يقول-عز وجل-اهللا 

ركة بأمر توحاالً ممن كانت نيته مش وأكمل منزلة  أتمهو ال شك أن من خرج وهو يريد الحج فحسبو، الحج
فهم نظروا إلى ، لكن مرتبة األول أعلى، يصح حجه وفهذا يجوز، يجوز االلتفات إليه يحصل على سبيل التبع

  . فعبر كل واحد بمثل هذه العبارات،لفظة اإلتمام

 أن اإلحرام من الحقيقةو، هذا أكمل: قالو، أن تحرم بهما من دويرة أهلك: قالفوبعضهم نظر إلى اإلتمام 
 الرجل الذي سأل اإلمام مالكوقصة ، من الميقات رم اإلنسان وإنما يح،ير مشروعدويرة أهله أصالً غ

إني : قال، أريد أن أحرم من المسجد: ال لهلما ق ومع ذلك  أبعد المواقيت ميقات المدينةمع أن ف،معروفة
الَِّذين يخَاِلفُون عن َأمِرِه َأن تُِصيبهم ِفتْنَةٌ َأو يِصيبهم فَلْيحذَِر { :فقال؟ وأي فتنة: فقال، أخشى عليك الفتنة

َأِليم ذَابع أن ، فملحليفة أحرم من ذي ا-صلى اهللا عليه وسلم-وبين له أن الرسول  ]سورة النــور) ٦٣([ }ع
، لكن هناك القرب والبعداألصل االتباع ال ف  ومع ذلكيعتبر في طرف المدينة، فهو ،ذا الحليفة قريب جداً

المقصود  وبين نية النسك، فلبس ثياب اإلحرام في البيت ليس بإحرام، وإنما البيتفي فرق بين لبس اإلحرام 
  . فيه إشكال الذي ذكروههذا القولوعلى كل حال ف،  فيهالدخولأو نية اإلهالل بالنسك باإلحرام 

وهذا ، والعمرة مستقلة في سفرة، لحجة مستقلة في سفرةيأتي با هو أن تمام واإلل الكماوبعضهم نظر إلى أن
 أكمل ممن جاء إليهما في سفرة وه ال شك أن من فعله ممن ال يتأتى منه حج وال عمرة سوى هذه في العام
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ال ما فهمه فهو يقصد هذا المعنى ، ن اإلفراد أفضلإ:  حينما قال-رحمه اهللا-وهذا مراد شيخ اإلسالم ، واحدة
  . العلمكثير من طلبة

  : الثالثة الحج مناسكصور مراتب الكمال في

  :كما يأتينساك الثالثة في الحج القسمة العقلية التي تبين مراتب الكمال لأل

 ، وأعتمر في الصيف،أنا أعتمر في رمضان:  فيقولإنسانوذلك أن يأتي  مرتبة، أعلىوهي :  األولىالمرتبة
 فما هو األفضل في الحج اإلفراد أم ،الفصل الدراسي الثانيوأعتمر في ، وأعتمر في الفصل الدراسي األول

  ران؟ الِقأمالتمتع 

ر م أربع ع لكن يكون من أبدالًوذلك أنه ، فإن لم يكن فقارناً، ج متمتعاً لك أن تح واألفضلاألكمل: يقال له
  . عمرخمس صار عندك، في السنة

 حدة وحجةافي السنة إال عمرة وإمكاني أن أعتمر  ليس بأنا: يقولفإنسان آخر   أن يأتي:المرتبة الثانية

 فهذا نقول ؟ وحدهاوالحجة في سفرة وحدها العمرة في سفرةجعل  أأمفهل آتي بهما في سفرة واحدة ، واحدة
، فيكون اإلفراد في هذه الصورة أكمل من أن  أن تؤدي العمرة في سفرة مستقلة عن سفرة الحجكملاأل: له

 حينما نهى الناس عن -رضي اهللا عنه- وهذا الذي قصده عمر  في سفرة واحدة،يتمتع بالعمرة إلى الحج

يبقى أثناء السنة  واحدة للحج والعمرة معاً ومرةهجر البيت بحيث ال يأتيه الناس إال في  أراد أال ي فهو،المتعة
  . أحده يأتيال

  . للحج والعمرة معاًحدةا إنسان يأتي في السنة مرة و أن يأتيهي: المرتبة الثالثة في الكمال

  .ي يأتي في السنة مرة واحدة فقط وبحجة إفرادذلاوهو ذلك اإلنسان ، المرتبة الرابعة

 وهو إن اإلفراد أفضل،:  بقولهأنه يقصد هذاعلى  -رحمه اهللا-فبعض الناس فهم كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية 
  . أخرىيقصد أن يأتي بالحجة في سفرة وبالعمرة في سفرةإنما 

تعال بحج  فت في الحجإذا جئ:  يقال لهذافمثل ه، ا من كان يتردد أثناء السنة فالبيت معمور بأمثال هؤالءأم
  .فالتمتع أفضل بكثير من اإلفراد والقران، فهذا من باب الزيادة والفضل، وعمرة

  ."اإلتمام "فظففسرها كل واحد بما يحتملها ل" اإلتمام "والمقصود من هذا الكالم كله أنهم نظروا إلى لفظ

 ولكن المعنى المتبادر هنا هو، هذا كله ال شك أنه من الكمالو، نفاق الطيباإلإن كمالها يكون ب: وبعضهم قال

 يكن إحرامه واجباً ابتداء حتى ولو لم فمن أحرم فيهما، فالبد من إكمالهما، ستا كغيرهمالي أن الحج والعمرة

  . إذا شرع وأحرم فيجب عليه اإلتمامفإنه

 التطوع أو صيامأو   النافلةصالةك  العبد فيهاشرع إذا واجبةال غير العلماء يتكلمون في مسألة العباداتو
  ؟ هل يجوز له أن يقطعه، أو نحو ذلكاالعتكاف

خالفاً لمن ، وال يطالب بالبدل، الراجح أنه يجوز للمتطوع في كل األعمال الصالحة أن يقطعها من غير حرج
فإنه ليس ، ]سورة محمد) ٣٣([ }ولَا تُبِطلُوا َأعمالَكُم{ :ه تعالىعليه البدل لقول: أو قال، إن عليه أن يكمل: قال

، توبعض أهل العلم يخص بعض العبادا،  ال تبطلوها بالمن واألذى والرياء وإنما المراد،هذا هو المراد
  : في المراقيكما، يجوز فيها اإلكمال: يقول



 ٨

  صـــالتنا وصـــومنا وحجنـــا

ــا  ــدي طوافن ــام المقت ــع ائتم   م

  

ــا     ــذا اعتكافن ــا ك ــرة لن   وعم

  

  

ــد  ــع عام ــضاء بقط ــزم الق   فيل

  

  

  

 وهي الصالة والصيام  ما ذكر في هاتين البيتينمور التي يلزم إتمامها إذا شرع فيهامن األ يرون أنه المالكيةف
إذا قطعوا  القضاء هميلزموالحج والعمرة وكذا المأموم إذا اقتدى بإمامه، فهؤالء جميعاً على مذهب المالكية 

  .هذه العبادات عمداً

  .]سورة البقرة) ١٩٦([ }وَأِتمواْ الْحج والْعمرةَ ِللِّه{: والصحيح أنه ال يلزم ذلك إال في الحج والعمرة لقوله تعالى

ى العمرة واجبة علأن  تدل على  أخرى من السنةوقد جاءت أدلة، ستدل بها على وجوب العمرةوهذه اآلية ي
على أصل مختلف فيه وهو مبني فإنه  ، وبالنسبة لالستدالل على هذا من اآليةالراجح مرة في العمر كالحج

يعني لزوماً أو ضمناً ، إن األمر باإلتمام أمر باالبتداء: فبعضهم قال ؟هل األمر باإلتمام أمر باالبتداء أو ال
  . اآلية تدل عليهإن: قال وعلى كل حال فإن من قال بهذا ،وليس صراحة مطابقة

وِللِّه علَى النَّاِس { : من هذه اآلية وإنما أخذه من قوله تعالى وجوب االبتداء بالنسبة للحج لم يأخذوبعضهم
  .]سورة آل عمران) ٩٧([ }ِحج الْبيِت مِن استَطَاع ِإلَيِه سِبيالً

صلى اهللا عليه - مثل قوله  وأدلة أخرىوإذا أرادوا أن يستدلوا به على العمرة فإنهم يربطون معه أحاديث
وتحج (( :-عليه الصالة والسالم-ومنها قوله  ،)١())دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة((: -وسلم

  .حج أصغر: لعمرةيقال ل، كما أنه إلى غير ذلك من األدلة التي يستدلون بها ،)٢())وتعتمر

 يشار إشارة إلى األحكام؛ ألن ابن كثير من منهجه  لكن هذا األمر،على هنا على كل حال ليس حديثناو
  . واهللا أعلم،اإلشارة إليها

  .. العالمينب وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد هللا روصلى اهللا على نبينا محمد

                                                

 ).٣٣٧٣(وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم ) ٩٠ص  / ٢ج ) (١٧٩٢( باب إفراد الحج –أخرجه أبو داود في كتاب المناسك  - 1

 .إسناده صحيح: قال شعيب األرنؤوطو) ٢٨٢ص  / ٢ج (أخرجه الدارقطني  - 2
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 )٨٥(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  . وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعيناللهم صلِّ، الحمد هللا رب العالمين

فَِإن { :ولهذا قال بعده، هماوظاهر السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع في": -رحمه اهللا تعالى-قال المفسر 
تُمِصرسورة البقرة) ١٩٦([ }ُأح[ ددتم عن الوصول إلى البيتأي ص ،ولهذا اتفق العلماء ، نعتم من إتمامهماوم

  .على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم

: ي قالأخبرنا معمر عن الزهر: وقال عبد الرزاق، هما إنشاؤهما جميعاً من الميقاتتمامإ: لومكحوقال 

: ]سورة البقرة) ١٩٦([ }وَأِتمواْ الْحج والْعمرةَ ِللِّه{ : قال في قول اهللا-رضي اهللا تعالى عنه-بلغنا أن عمر 

الْحج { : إن اهللا تعالى يقولوأن تعتمر في غير أشهر الحج؛، خرا أن تفرد كل واحد منهما من اآلمن تمامهِم
  .] سورة البقرة)١٩٧([ }َأشْهر معلُوماتٌ

وقال ، أي أقيموا الحج والعمرة: ]سورة البقرة) ١٩٦([ }وَأِتمواْ الْحج والْعمرةَ ِللِّه{ :وقال السدي في قوله
  .والعمرة الطواف الحج عرفة: أنه قال، -رضي اهللا تعالى عنه-قتادة عن زرارة عن ابن عباس 

: قال، ]سورة البقرة) ١٩٦([ }وَأِتمواْ الْحج والْعمرةَ ِللِّه{: هوكذا روى األعمش عن إبراهيم عن علقمة في قول

 بن فذكرت ذلك لسعيد: قال إبراهيم، وأتموا الحج والعمرة إلى البيت ال يجاوز بالعمرة البيت، قراءة عبد اهللا
  .كذلك قال ابن عباس: جبير فقال

 وكذا روى ، وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت:أنه قال: وقال سفيان عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة
  ".وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت: الثوري أيضاً عن إبراهيم عن منصور عن إبراهيم أنه قرأ

  :أما بعد، الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللابسم اهللا الرحمن الرحيم، 

هو أن يكمل أعمال الحج والعمرة إذا : راد باإلتماموأن أرجح األقوال في الم،  هذه اآلية أولفسبق الكالم على
 إذا أحصر فقد إال، دخل في واحد منهما؛ وذلك أن اإلنسان ال يسعه بحال من األحوال أن يرفض اإلحرام

 ،]سورة البقرة) ١٩٦([ }فَِإن ُأحِصرتُم فَما استَيسر ِمن الْهدِي{: ولهذا قال،  له مخرجاً-عز وجل-جعل اهللا 
  . به-عز وجل-ي أمر اهللا فذلك قاطع لإلتمام الذ

فذلك باعتبار أن ، والعمرة الطواف بالبيت العمرة هللا، وإن إتمامه يتم الحجوبن الحج عرفة إ: من قالعبارة و
نه ال يطلب أن يأتي الجمار إلى منى أو إلى مزدلفة أو إلى عرفة أو نحو إبحيث ، العمرة ال يجاوز بها البيت

ن الحج عرفة والعمرة إ:  معنى قول من قال هوهذا،  الحج فإن ركنه األكبر هو الوقوف بعرفةوأما، ذلك
 ولكن الطواف هو أصل في ،قد أتى بما طلب منه وأتم العمرةوليس معنى ذلك أنه إذا طاف فإنه ، الطواف
وطاف به ء البيت فإذا جا، والعلماء يختلفون في السعي كما هو معروف ما ال يختلفون في الطواف، العمرة

زيارة لبيت اهللا على وجه القربة  الي أخذ منها اسم العمرة التي هيتلزيارة الفإن ذلك قد حصل به معنى ا
  .ثم عليه أن يطوف وأن يقصر أو يحلق، والنسك على وجه مخصوص
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مار والبقاء بل بقي عليه المزدلفة والج، إذا وقف بعرفة فليس معنى ذلك أن هذا منتهاه فإنه كذلك في الحجو
 السعي إن كان لم يسع من أركان الحج، وكذلك هو ركنالذي  إلى غير ذلك من طواف اإلفاضة ،في منى

  .سعي الحج

ذكروا أن هذه اآلية نزلت في ، ]سورة البقرة) ١٩٦([ }فَِإن ُأحِصرتُم فَما استَيسر ِمن الْهدِي{ :وقوله تعالى"
 وبين الوصول -صلى اهللا عليه وسلم-ن حال المشركون بين رسول اهللا  عام الحديبية حي:أي، سنة ست
وكان ، وأنزل لهم رخصة أن يذبحوا ما معهم من الهدي،  وأنزل اهللا في ذلك سورة الفتح بكمالهاإلى البيت

 بأن يحلقوا -عليه السالم-فعند ذلك أمرهم ، وسهم وأن يتحللوا من إحرامهمءوأن يحلقوا ر، سبعين بدنة
وكان منهم من قصر ، حتى خرج فحلق رأسه ففعل الناس، ويتحللوا فلم يفعلوا انتظاراً للنسخهم وسءر

والمقصرين يا رسول :  قالوا))رحم اهللا المحلقين((: -صلى اهللا عليه وسلم-، فلذلك قال رأسه ولم يحلقه
   ".)١())والمقصرين((: فقال في الثالثة، اهللا

صلى اهللا عليه -على حكم رسول اهللا منهم   ذلك اعتراضاًم يكن تباطؤهملوا في الحلق ئتأخروا وتباط الذين
وهم أعظم مبادرة ، هؤالء هم خيار الناسفوإال ، انتظاراً للنسخ:  قالوإنما كما ذكر المؤلف هنا حيث -وسلم
تأخر جعة واللون بهذه المرامؤأنهم كانوا ي لكن المراد -صلى اهللا عليه وسلم-امتثال أمر اهللا وأمر رسوله إلى 

ما (( : كان يقول لها-صلى اهللا عيه وسلم- النبي نإ حصل في قصة المجادلة حيث كما،  نسخأن يحصل
رد عليها هذا الكالم مرة  وهو ي-صلى اهللا عليه وسلم-وهي ال تزال تراجع النبي ، )) منهأراك إال قد بنِت

 وإنما كانت -عز وجل-رضة على حكم اهللا  فليس معنى ذلك أنها معتبعد مرة حتى أنزل اهللا حكمه في ذلك،
قَد سِمع اللَّه قَوَل الَِّتي تُجاِدلُك ِفي زوِجها { :فأنزل اهللا، ل أن ينزل اهللا في أمرها شيئاً فيكون فيه مخرجمتؤ

ِصيرب ِميعس اللَّه ا ِإنكُمراوتَح عمسي اللَّهتَشْتَِكي ِإلَى اللَِّه واآليات، وإال فإن الصحابة  ]سورة المجادلة) ١([ }و
وما كَان ِلمْؤِمٍن ولَا مْؤِمنٍَة ِإذَا قَضى اللَّه ورسولُه َأمرا َأن يكُون لَهم الِْخيرةُ { :الكرام يعلمون أن اهللا يقول

ِرِهمَأم { :-عز وجل- هقوليعرفون و، ]سورة األحزاب) ٣٦([ }ِمنبرا فَالَ وِفيم وككِّمحي تَّىح ْؤِمنُونالَ ي ك
ِإنَّما كَان { : ويقول،]سورة النساء) ٦٥([} شَجر بينَهم ثُم الَ يِجدواْ ِفي َأنفُِسِهم حرجا مما قَضيتَ ويسلِّمواْ تَسِليما

فليس ، ]سورة النــور) ٥١([ } ِليحكُم بينَهم َأن يقُولُوا سِمعنَا وَأطَعنَاقَوَل الْمْؤِمِنين ِإذَا دعوا ِإلَى اللَِّه ورسوِلِه
أنهم كانوا : وإنما المقصود، وا اعتراضاً على حكم الشارعئأو أن هؤالء الصحابة أبط، معنى ذلك أنها أبطأت
  . غير ذلك-عز وجل-يرجون أن ينزل اهللا 

، فحمل مرة على إطالقه  مرتينقالهثالثاً فهذا القول  )) اهللا المحلقينرحم((: -صلى اهللا عليه وسلم-وقوله 
كان معناه أنه لن يكون هناك  و لما أمرهم بالحلقعام الحديبيةفي مرة ومه وذلك في مكة عام الفتح، ووعم

 ما بقي من فيستطيع حلق، ه سيكون هناك شيء آخرأن وقصر بعضهم أمالً ،عمرة هذه المرة، فحلق من حلق
  .واهللا أعلم، ذا وصل البيتفي النسك إعره ش

                                                
 باب تفضيل الحلق على -ومسلم في كتاب الحج ) ٦١٦ص  / ٢ج ) (١٦٤٠( باب الحلق والتقصير عند اإلحالل -أخرجه البخاري في كتاب الحج  - 1
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وكان منزلهم بالحديبية خارج ، وكانوا ألفاً وأربعمائة،  كل سبعة في بدنة،فقد كانوا اشتركوا في هديهم ذلك"
  ".فاهللا أعلم، بل كانوا على طرف الحرم: وقيل، الحرم

انوا في الناحية التي تلي الحرم من كوهم ،  جزء منها في الحل وجزء منها في الحرم منطقة معروفة،الحديبية
 قدم هديه إلى منطقة الحرم -صلى اهللا عليه وسلم- هل النبي  وهو، معروفوكالم أهل العلم في هذا، الحل

  .هذه مسألة معروفة، ف؟لأو أنه نحر في الح، فنحر فيه

  ".ك أو مرض أو ضالل وهو التوهان عن الطريق أو نحو ذلأعم من أن يكون بعدو: والحصر"

  ال بـالمرض    وأشهر ما استدل به من يرى أن اإلحصار ال يكون إال بالعدو             اإلحصار مسألة مشهورة،   مسألة

 وذلـك مـن      اآلی ة،  ]البقـرة  سورة) ١٩٦([ }...الْهدِي ِمن استَيسر فَما ُأحِصرتُم فَِإن{ : قوله تعالى  والكسر ونحوه 

  :الثة وجوهث

 وإنما، إن هذه الصيغة ليس معناها حبستم أنفسكم: من أهل العلم من قالف }مُأحِصرتُ{: أنه قال: األول

، )حصرتم( وبين )أحصرتم(قوا في الصيغة بين فرهؤالء ف،  بالعدو:أي وقع اإلحصار من غيركم المقصود
  .وقع عليكم اإلحصار من غيركم إن أحصرتم معناه :يقولونف

ال تنفصل عن سبب  اآليةن هذه إو،  بحصر العدو-هللا عليه وسلمصلى ا-إن هذا وقع للنبي : قالوا: الثاني
  .ومالبسات النزول

  .]سورة البقرة) ١٩٦([ }فَِإذَا َأِمنتُم{: ن اهللا قال بعده أ:الثالث

واألقرب أن اإلحصار ال ،  بالعدو أشهر ما ذكروا في االستدالل على أن الحصر يكونأمور هيهذه ثالثة 
بل كل ما ،  إال أن ذلك ال ينحصر فيهلمناسبة وإن كان اإلحصار فيها بسبب العدووأن هذه ا، يختص بذلك

ولإلنسان أن يتحلل ، أو إتمام النسك فإن ذلك يكون من قبيل اإلحصار، إلى البيتعاق اإلنسان عن الوصول 
  .بعد أن ينحر هديه أو يذبحه

حبستم أنفسكم بسبب المرض أو أقمتم ود  المقصوإنما،  فقطن ذلك ليس بحصر العدوإ: هل العلمبعض أقال 
حصر يرى أن ُأ حيث-رحمه اهللا-ابن جرير الطبري  أو نحو ذلك، وممن قال ذلك ، لكمبسبب حصر العدو ،

ِللْفُقَراء الَِّذين ُأحِصرواْ ِفي سِبيِل { :كما في قول اهللا تعالى في اآلية األخرى، إنما يكون بحبس اإلنسان نفسه
ِضاللِّه الَ يا ِفي اَألربرض ونتَِطيعتفسيره نظرت في كالم ابن جرير فينك إذا إ حيث ]سورة البقرة) ٢٧٣([ }س 

لو كان ذلك بسبب و:  إلى أن قال..،ليس ذلك بحصر العدو: ويقول، على هؤالء بقوةيرد  تجده اآليةلهذه 
للفقراء الذين حصروا في سبيل اهللا:  لقالحصر العدو.  

 وما يحصل بحبس ما يحصل بسبب العدوأي ،  تأتي لهذا وتأتي لهذا)حصرُأ(: لم من يقولومن أهل الع
  المرض والكسر وما وبسبب العدواإلحصار يكون بسببوعلى كل حال ف،  وإن لم يحبسه غيرهاإلنسان نفسه

  .عن الوصول إلى البيت  أعاقه لإلنسانأشبه ذلك مما إذا وقع 



 ٤

 -صلى اهللا عليه وسلم-سمعت رسول اهللا :  األنصاري قالاج بن عمرٍوعن الحج )٢(روى اإلمام أحمد"

رضي -فذكرت ذلك البن عباس وأبي هريرة :  قال))سر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرىمن كُ((: يقول
  ".)٣(صدق:  فقاال-مااهللا تعالى عنه

يجب ذلك : ذين يقولون فالر أن يأتي بنسك آخر بدالً من الذي أحصر فيه فيها قوالن،المحص هل يلزم مسألة
   اهللا  إن:يقولون، ال يجب ذلك: والذين يقولون،  اعتمر من قابل-صلى اهللا عليه وسلم-يحتجون بأن النبي 

ما إن : يقولونو، ]سورة البقرة) ١٩٦([ }فَما استَيسر ِمن الْهدِي{ : سبحانه وإنما قال لم يأمر بذلك-عز وجل-
 أنه أمر -صلى اهللا عليه وسلم-ولم ينقل عن النبي  ذلك،  ال يعني أنه يجب-ه وسلمصلى اهللا علي-وقع للنبي 

عز - كما قال اهللا  واالستيفاء،وإنما كان ذلك على سبيل المقاصة، من خرج معه ممن تحلل أن يعتمرواكل 
هم أن يعتمر فهؤالء صدوهم عن البيت فكان من عهد، ]سورة البقرة) ١٩٤([ }والْحرماتُ ِقصاص{ :-وجل

  .الفقهكتب والمسألة على كل حال محلها ، المسلمون من قابل

 فذكر )٤())سر أو مرضمن عرج أو كُ(( هوفي رواية ألبي داود وابن ماج، وأخرجه أصحاب الكتب األربعة"
  .ورواه ابن أبي حاتممعناه، 

ن الزبير ومجاهد وعروة ب، وروي عن ابن مسعود وابن الزبير وعلقمة وسعيد بن المسيب: ثم قال
اإلحصار : وقال الثوري، اإلحصار من عدو أو مرض أو كسر: والنخعي وعطاء ومقاتل بن حيان أنهم قالوا

  . من كل شيء آذاه

 دخل على -صلى اهللا عليه وسلم- أن رسول اهللا -ارضي اهللا تعالى عنه-وثبت في الصحيحين عن عائشة 
حجي ((: فقال، رسول اهللا إني أريد الحج وأنا شاكيةيا : ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت

فصح ،  بمثله-رضي اهللا تعالى عنه-ورواه مسلم عن ابن عباس  )٥())واشترطي أن محلي حيث حبستني
  ".االشتراط في الحج لهذا الحديث

 السابقة  المسألةلكن،  وال شيء عليهفله أن يتحلل من غير أن يذبح، االشتراط عند اإلحرام وال بد إذا حصل
  .شترطفيما إذا لم ي

  ".]سورة البقرة) ١٩٦([ }فَما استَيسر ِمن الْهدِي{ :قوله تعالىو"

، أو فعليكم ما استيسر من الهدي،  فالواجب ما استيسر من الهدي]سورة البقرة) ١٩٦([ }فَِإن ُأحِصرتُم{: التقدير
ويمكن أن تكون في محل ،  من الهدي ما استيسرم عليك فالواجب أي، في محل رفع"ما"هذا باعتبار أن و

  .فاذبحوا أو فانحروا ما استيسر من الهديفيكون التقدير ، نصب
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 }فَما استَيسر ِمن الْهدِي{:  أنه كان يقول-رضي اهللا تعالى عنه-روى اإلمام مالك عن علي بن أبي طالب "

  ".ةشا

وأدنى ذلك ،  هدي:يعني ما تيسر لك مما يصح أن يقال له، }يسرفَما استَ{: هذا قول الجمهور؛ ألن اهللا قالو
  .وأعاله البدنة، شاةال

، من اإلبل والبقر والمعز والضأن، الهدي من األزواج الثمانية: -رضي اهللا تعالى عنه-ال ابن عباس وق"
بقدر :  قال}فَما استَيسر ِمن الْهدِي{:  في قوله-رضي اهللا تعالى عنه-وروى عبد الرزاق عن ابن عباس 

  ".موإال فمن الغن، إن كان موسراً فمن اإلبل وإال فمن البقر: وقال العوفي عن ابن عباسيسارته، 

المعنى األول إلى معنى اللفظة وداللتها؛ ف به نظر القائل  التفسير الثاني على}فَما استَيسر ِمن الْهدِي{ :قوله
  .ةفيكون أدنى ذلك شا، وما حصل له،  وما تيسر له،تدل على ما تهيأ له} فَما استَيسر{ :لقوله

 وعلى هذا فإن ،اليسار فيه معنى السعة والغنىإلى معنى اللفظة وداللتها؛ فإن نظر القائل بالتفسير الثاني و
فإن كان غنياً ، وإنما بشيء فيه يسار،  يعني أن ذلك ال يكون بأدنى شيء}فَما استَيسر ِمن الْهدِي{: قوله
  . بحسب حاله من الغنى والفقر أي،وإن كان دونه فشاة، وإن كان دونه فبقرة، ةفبدن

  ".إنما ذلك فيما بين الرخص والغالء:  قال}فَما استَيسر ِمن الْهدِي{: وقال هشام بن عروة عن أبيه"

فَما { : فقال،والقيمةوإنما نظر إلى الثمن ، بقرة وشاةو ة بدنهارظر إلى األنواع باعتبا لم ين القولهذاصاحب 
لضعفها أو ؛ شاة بثمن بخس شتري ذلك بأدنى ما يصدق عليه هدي بحيث يال يكون أي }استَيسر ِمن الْهدِي

  .بالمتوسط أو نحو ذلك وإنما يكون ذلك لنوعها

 لفظةت أنهم نظروا إلى بعض دالال -تعالى أعلمواهللا -  هذه األقوال تعددالسبب في فإن على كل حالو

 األفضل وال شك أن، وأدنى ذلك شاة، تهيأ لهما تيسر و:  هي مع أن داللتها الظاهرة المتبادرة"استيسر"
  .هي البدنة الهدي واألكمل في

يسر أي مهما ت،  ما استيسر من الهدي ذبح إجزاء ذبح الشاة في اإلحصار أن اهللا أوجبوالدليل على صحة"
  ".اإلبل والبقر والغنم: الهدي من بهيمة األنعام وهيو، مما يسمى هدياً

فَِإذَا َأِمنتُم فَمن تَمتَّع { : في قوله األمر، وكذلك من بهيمة األنعامأي }فَما استَيسر ِمن الْهدِي{:  في قولهالهدي
دالْه ِمن رستَيا اسفَم جِة ِإلَى الْحرمعز -من هذه األنواع التي ذكرها اهللا أي ، ]سورة البقرة) ١٩٦([ }ِيِبالْع

: وإذا قيل، فهذا هو المقصود به، المتمتع والقارن عليهما الهدي: حينما يقال كذلكو،  في سورة األنعام-وجل

جوباً مثل من  إما وشاةبالبقرة أو بال أو  بالبدنةيكون، فالدم  بين األمور الثالثة أيضاً فيهفإنه يخير الجزاء
عليه شاة ولو  ف مثالً العمرة فيومثل ذلك من جامع، دونهوإما أن يكون ذلك استحباباً ويجزيه ، مع في الحجاج

  . فإن ذلك أكملأنه نحر بدنة

  ذبح شاة أو إطعامإما، يخير بين ثالثة أمور فإنه م هذا وهو محِرص أظافره أو حلق شعره أو نحومن قو

  . أيامالثةثأو صيام ، ستة مساكين

ذبح شاة فإذا ، عليه دم:  يقال مثالً فإنهلم يحرم من الميقات كما لو وكذلك من ترك شيئاً من نسكه الواجب
  . من الشاة فهو أفضل، منزلة الشاة بسبع بدنة فيكذلك إذا اشتركو، وإذا نحر بدنة فهذا أكمل، أجزأ
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هل يمكن أن يهدى ف وأما في غير هذه المسائل ،ناففالهدي في مثل المسائل السابقة ال يكون إال من هذه األص
سورة ) ١٤٣([ }ثَماِنيةَ َأزواٍج{ : المذكورة في قوله تعالىإلى البيت على سبيل التطوع غير األنواع الثمانية

  ؟]األنعام
ياً من يمكن أن يقدم هدكما أنه  ،يمكن أن يهدي طعاماً للحجاجو،  إلى البيت كسوة للكعبةىيمكن أن يهد، نعم

يمكن أن يقدم إلى البيت و، -صلى اهللا عليه وسلم-الغنم أو اإلبل أو البقر وهو في بلده لم يحج كما فعل النبي 
اهللا تعالى هدي، وفكل ما يقدم إلى البيت فإنه يقال له و يقدم شراباً للحجاج أو نحو هذا، أ، ماالً دراهم أو ذهباً

  .أعلم

صلى اهللا عليه -ن وابن عم رسول اهللا آله الحبر البحر ترجمان القر كما قااإلبل والبقر والغنم: وهي"
صلى اهللا -أهدى النبي ":  قالت-ارضي اهللا عنه-قد ثبت في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين  و-وسلم

  ".)٦(" مرة غنماً-عليه وسلم

إلنسان فعل ل أنه يمكن وهذا يدل على، وهو في المدينة بها بعثقبل حجته حيث  هذا ،أهدى مرة غنماً: قولها
  . من اإلحرامال يلزمه شيءذلك و

وحديث عائشة في ، كالم ال دليل عليهفهذا ، نه يكون كالمحرم حتى ينحر هديه أو يذبحإ: وقول بعض السلف
  .معروفهذا المعنى 

تي ويهدي اإلنسان لما يأو، ى إليههدهديه يتقرب فيه إلى الم ألن م؛وربما قيل له ذلك، جمع هدية: والهدي
 الصدر وتفعل في النفوس ما ال يخفى من رحفالهدية تذهب و، من أجل استمالته  يفعل ذلك فإنماإلنسان هدية

  .)٧())تهادوا تحابوا((: جاء في األثر، ولذلك تحبيب هذا اإلنسان

 : معطوف على قوله]سورة البقرة) ١٩٦([ }وسكُم حتَّى يبلُغَ الْهدي مِحلَّهءوالَ تَحِلقُواْ ر{ :وقوله تعالى"

فَِإن ُأحِصرتُم فَما استَيسر ِمن { :وليس معطوفاً على قوله، ]سورة البقرة) ١٩٦([ }وَأِتمواْ الْحج والْعمرةَ ِللِّه{
  ".-رحمه اهللا-كما زعمه ابن جرير  ]سورة البقرة) ١٩٦([ }الْهدِي

وَأِتمواْ الْحج { :تحتمل أن تكون معطوفة على قوله }وسكُم حتَّى يبلُغَ الْهدي مِحلَّهءاْ روالَ تَحِلقُو{:  تعالىقوله
اْ وَأِتمواْ الْحج والْعمرةَ ِللِّه فَِإن ُأحِصرتُم فَما استَيسر ِمن الْهدِي والَ تَحِلقُو{ : أي كما هي هكذا}والْعمرةَ ِللِّه

رءِحلَّهم يدلُغَ الْهبتَّى يح كُمةَ { :إنها عائدة إلى قوله: إذا قلنا ف،]سورة البقرة) ١٩٦([ }وسرمالْعو جواْ الْحَأِتمو
 ال يحلق رأسه، فومن ذلك حلق الشعر، فإنه يلتزم محظورات اإلحرام من أنشأ حجاً وعمرةفالمعنى أن ، }ِللِّه

  . محلهحتى يبلغ الهدي

 ذبح  قدمسواء يوم النحر الحلق يكون  أنأقرب ذلك وأرجحه هو إال أن  المسألةوالعلماء مختلفون في هذه
ه سأل -صلى اهللا عليه وسلم– قبل النحر؛ وذلك أن رجالً من أصحاب النبي ق رأسه أو حل،حلقالً ثم هديه أو

                                                
 ).٦٠٩ص  / ٢ج ) (١٦١٤ (باب تقليد الغنم –أخرجه البخاري في كتاب الحج  - 6

 ).٣٠٠٤(وحسنه األلباني في صحيح الجامع برقم ) ٩ص  / ١١ج (وأبو يعلى ) ٥٣٢ص  / ١ج (أخرجه البخاري في األدب المفرد  - 7
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، فبلوغ )٨())افعل وال حرج((: -ة والسالمعليه الصال– كان في كل مرة يقولف،  منهم حصلعن تقديم وتأخير
  .ومن أهل العلم من يقول غير هذا ،الهدي محله يوم النحر

فَِإن {: إلى قولهد  عائ]سورة البقرة) ١٩٦([ }وسكُم حتَّى يبلُغَ الْهدي مِحلَّهءروالَ تَحِلقُواْ { :إن قوله: إذا قلناو
تُمِصرةَ ِللِّه{ :المعنى حيث يكون ،المعنى يتغير تماماًف }ُأحرمالْعو جواْ الْحَأِتمفإن حال ، ]سورة البقرة) ١٩٦([ }و

  . حتى يبلغ الهدي محلهوسكم وتتحللواءدونه حائل فال يحل لكم أن تحلقوا ر

يجب أن يكون في الحرم إن دم اإلحصار :  قيل]سورة البقرة) ١٩٦([ }حتَّى يبلُغَ الْهدي مِحلَّه{: قولهعلى هذا فو
، وهذا ئ خارج الحرم وال يجزمحله فهو الحرمذبح أو ينحر في يوبالتالي يجب على المحصر أن ينتظر حتى 

  .دم هديه فنحر في الحرم من الحديبية ق-صلى اهللا عليه وسلم–على القول بأن النبي 

يقدم المحصر هديه ، وبالتالي لحرمخارج اديه ه نحر -صلى اهللا عليه وسلم- إنه: ومن أهل العلم من يقول
  .، فال يلزمه أن يقدمه في الحرمحيث أحصر

على من حضره من الفقراء في المحل الذي نحره   ويفرق،ب أن المحصر ينحر هديه حيث أحصرواألقر
  .، واهللا أعلمإلى فقراء الحرمنقل ي لزم أنوال ي، فيه

وسكُم حتَّى يبلُغَ الْهدي ءوالَ تَحِلقُواْ ر{ :قوله تعالى أن  ال ينازع في-رحمه اهللا-ابن جرير فالمقصود أن 
ِحلَّهةَ ِللِّه{ : قوله تعالى إلىعائد، ]سورة البقرة) ١٩٦([ }مرمالْعو جواْ الْحَأِتمهو يوافقف، ]سورة البقرة) ١٩٦([ }و 

  : همايتينقض ابن جرير فيإنما يخالف و، ابن كثير ومنهم ،الجمهور في هذا

، مراً فيجب عليه قضاء هذه العمرةإن كان معتو، هذه الحجة قضاء ل من قابلأنه يجب عليه أن يحج: األولى
وهذا ،  ذلك رخص له التحلل من اإلحرام فقطوإنما،  ال يعفيه من حجة أخرىوأن مجرد نحر الهدي أو ذبحه

  . وإنما قال بها كثير من أهل العلم، فهي مسألة لم ينفرد بها ابن جرير،كالم معروف قال به أئمة

فَِإذَا َأِمنتُم فَمن تَمتَّع { : تعالى قولهأن ابن جرير في:  عامة أهل العلماخالف فيه وهي مسألة مسألة الثانيةوال
 من تحللالذي  هذه تتعلق بالمحصر: يقول ]سورة البقرة) ١٩٦([ }ِبالْعمرِة ِإلَى الْحج فَما استَيسر ِمن الْهدِي

 ،صل إلى البيت حينما أحصريألنه تحلل ولم ؛ أتي بعمرة في أشهر الحج القادمة ي فعليه أنإحرامه بالحج،
  . متى ما تيسر له بحجة يقضي بها حجته األولىي يأت ثم بعد،قد طاف بالبيت وسعىفيكون بهذه العمرة 

خاص شيء آخر  وإنما هو ،األنساك الثالثة  فيدم التمتع المعروف الذي أهداه ليس الدم يرى أن ابن جريرف
ع ِبالْعمرِة ِإلَى فَِإذَا َأِمنتُم فَمن تَمتَّ{:  أن قولهتهمالذي عليه عامومع أن المعروف عند أهل العلم ، محصربال

جواحدةبين الحج والعمرة في سفرة الذي هو جمع  يعني التمتع المعروف]سورة البقرة) ١٩٦([ }الْح  .  

 وأصحابه عام الحديبية لما حصرهم كفار قريش عن الدخول إلى الحرم -صلى اهللا عليه وسلم-ألن النبي "
فأما في حال األمن والوصول إلى الحرم فال يجوز الحلق حتى يبلغ ،  وذبحوا هديهم خارج الحرمحلقوا

   ."ل أحدهما إن كان مفرداًعن ِفأو ِم، ويفرغ الناسك من أفعال الحج والعمرة إن كان قارناً، الهدي محله

                                                
 باب من حلق قبل النحر -ومسلم في كتاب الحج ) ٦١٩ص  / ٢ج ) (١٦٥٠( باب الفتيا على الدابة عند الجمرة   -أخرجه البخاري في كتاب الحج       - 8

 ).٩٤٨ص  / ٢ج ) (١٣٠٦(أو نحر قبل الرمي 
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 ففي يوم النحر يكون الهدي قد بلغ ، وإنما إذا جاء من عرفة،لفراغ من كل شيء ليس المقصود به االفراغ
  .بقى عليه رمي الجمارو، ي الحج إن كان لم يسعسعو، عليه طواف اإلفاضة وال زال ،محله

 - ارضي اهللا تعالى عنه- في الصحيحين عن حفصة متعاً كما ثبتأو مت، عل أحدهما إن كان مفرداًن ِفأو ِم"

إني لبدت رأسي ((:  ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك فقال،يا رسول اهللا: أنها قالت
  ".)٩())وقلدت هديي فال أحل حتى أنحر

فر يحتاج وفي الس،  شعورهم كثيرة؛ ألن كانوا يضعون صمغة على الشعر أي أنهم،))لبدت رأسي((: قوله
بأن يلبد رأسه هو  ف،فالشعر ينتفش ويصيبه ما يصيبه من الغبار واألتربة ونحو ذلك، إحرامه مدة طويلة في

  لم يتحللفلذلك، وبالتالي فإن من ساق الهدي ال يحل إلى يوم النحر، جعله ثابتاًً مستقراًتغة بضع عليه صي

لو أني ((: -عليه الصالة والسالم-ولهذا قال ،  كما تحلل أصحابه بعمرة-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 
  .)١٠())استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة

                                                
ومسلم فـي  ) ٥٦٨ص  / ٢ج ) (١٤٩١(باب التمتع واإلقران واإلفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي  -أخرجه البخاري في كتاب الحج    - 9
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 .)٨٨٦ص  / ٢١ج ) (١٢١٨(حجة النبي صلى اهللا عليه وسلم   باب– الحج أبو داود في كتاب أخرجه - 10
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )٨٦(المصباح المنير تفسير ابن كثير 

   السبت بن عثمانخالد/ الشيخ

  

  . وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين

 رْأِسِه فَِفديةٌ من ِصياٍم َأو فَمن كَان ِمنكُم مِريضاً َأو ِبِه َأذًى من{ :وقوله" :-رحمه اهللا تعالى-قال المفسر 
 بن اهللا عبد سمعت األصبهاني  بنالرحمن عبد عن البخاريروى  :]سورة البقرة) ١٩٦([ }صدقٍَة َأو نُسٍك

 -الكوفة مسجد يعني- المسجد هذا في -رضي اهللا تعالى عنه- عجرةَ بن كعب إلى عدتق: قال قل،مع

، وجهي على يتناثر والقمُل -صلى اهللا عليه وسلم- النبي إلى حملتُ: فقال ،}ياٍمِفديةٌ من ِص{ عن فسألته
 ستة أطعم أو أيام ثالثة صم((: قال ،ال: قلت ))شاة؟ تجد أما ،هذا بك بلغ الجهد أن أرى كنتُ ما((: فقال

  ".)١(عامة لكم وهي خاصة، في فنزلت ،))رأسك واحلق طعام، من صاع نصف مسكين لكل مساكين

  : أما بعد،الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم

  .المقصود بالنسك الذبيحة :}َأو نُسٍك{: فقوله تعالى

صم ثالثة أيام، أو ((: ال، قال:  قلت))أما تجد شاة؟((:  لكعب بن عجرة-صلى اهللا عليه وسلم-قول النبي و
 بما ذكر هنا، وأن الثالثة ليست على بدأ أوالًن ظاهر هذا الحديث أنه ي قد يفهم م،))أطعم ستة مساكين

بإطالق، وإنما فيها ترتيب بين ذبح شاة، فإن لم يجد فعندئذ يخير بين اإلطعام والصيام، كما في كفارة  التخيير
  .ثالثة أياماليمين، عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يخير بين اإلطعام أو الكسوة، فإن لم يجد فعندئذ يصوم 

 -صلى اهللا عليه وسلم-النبي رتب ذلك وإنما تعالى أعلم، فالمقصود أن هذا في فدية األذى ليس مراداً واهللا 

من جهة الكلفة المادية، وذلك  إنه قدم الصوم باعتبار أنه األسهل: ويمكن أن يقال، باعتبار أنه األفضل مثالً
أن هذا على التخيير الروايات األخرى  ويدل على ، أو الصدقةأنه يستطيعه الغني والفقير بخالف الذبح مثالً

 -صلى اهللا عليه وسلم- لم تتكرر معه، وذلك أن النبي ةالواردة في حديث كعب بن عجرة وهي حادثة واحد

 )٢())فاحلقه وصم ثالثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيكة((:  كما في بعض الروايات أنه قال،خيره

  . واهللا تعالى أعلم،عت هذا وهذا مع اآلية، تبين لك المرادفإذا جم

إن عليك أوالً أن تذبح، فإن لم تستطع : فدية أذى كحلق الشعر أو نحو ذلكوالخالصة أنه ال يقال لمن عليه 
، ولهذا فإنه ينبغي جمع الروايات والنصوص في المعنى  بإطالق هو مخيربلخيرت بين اإلطعام والصيام، 

 -عليه الصالة والسالم- النبي ؛ ألنهذا على الترتيب: ن أن يعجل اإلنسان ويأخذ برواية ويقولالواحد دو

  .أمره أوالً بالذبح

                                     
 ومسلم في   )١٦٤٢ص   / ٤ج  ) (٤٢٤٥(] سورة البقرة ) ٣١([ }وعلَّم آدم اَألسماء كُلَّها   { : باب قول اهللا تعالى    –أخرجه البخاري في كتاب التفسير       - 1

 .واللفظ للبخاري) ٨٥٩ص  / ٢ج ) (١٢٠١ (باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها -كتاب الحج 

 .سيأتي تخريجه - 2
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صلى اهللا عليه - النبي علي أتى: قال -رضي اهللا تعالى عنه- عجرة بن كعب عن أحمد اإلمامروى و"
 ))رأسك؟ هوام يؤذيك((: فقال -حاجبي :قال أو- وجهي على يتناثَر والقَمُل قدر، تحت أوقد وأنا -وسلم

 أدري ال: أيوب قال ،))نسيكة انسك أو مساكين، ستة أطعم أو أيام، ثالثة وصم فاحلقه((: قال. نعم: قلت

  .)٣(بدأ بأيتهن

) ١٩٦([ }فَِفديةٌ من ِصياٍم َأو صدقٍَة َأو نُسٍك{: فاألسهل باألسهل جاء الرخصة بيان في القرآن لفظ كان ولما

 أرشده بذلك -رضي اهللا تعالى عنه- عجرة بن كعب -صلى اهللا عليه وسلم- النبي أمر ولما ]سورة البقرة

، مقامه في حسن فكلٌّ ،))أيام ثالثة صم أو مساكين ستة أطعم أو شاة، انسك((: فقال ،فاألفضل األفضل، إلى
  .والمنة الحمد وهللا

 تمكنتم إذا: أي ]سورة البقرة) ١٩٦([ }ع ِبالْعمرِة ِإلَى الْحج فَما استَيسر ِمن الْهدِيفَِإذَا َأِمنتُم فَمن تَمتَّ{ :وقوله

 أوالً بالعمرة أحرم أو بهما، أحرم من يشمل وهو الحج، إلى بالعمرة متمتعاً منكم كان فمن المناسك أداء من

  ".الخاص التمتع هو وهذا بالحج أحرم منها فرغ فلما

فَما استَيسر ِمن {: قولهف }فَِإذَا َأِمنتُم فَمن تَمتَّع ِبالْعمرِة ِإلَى الْحج فَما استَيسر ِمن الْهدِي{ :عالىيقول ت
التقدير يكون  في محل رفعإن كانت فتكون في محل نصب،   في محل رفع أو"ما " يمكن أن تكون}الْهدِي

فاذبحوا ما استيسر أو نحو ذلك مما : محل نصب يكون التقديرإن كانت في فعليكم ما استيسر من الهدي، و
  .يقدر بحيث تكون في محل نصب

 في كفارة  كقوله تعالى-عز وجل-هذا له نظائر في كتاب اهللا :  هنا في محل رفع قال"ما"ن أمن قال بو
  .ام ثالثة أياميليه صي فعأ ]سورة المائدة) ٨٩([ }فَِصيام ثَالَثَِة َأياٍم{ :اليمين

  ".بالحج أحرم منها فرغ فلما أوالً بالعمرة أحرم أو بهما، أحرم من يشمل وهو"

عامة   به فسر، وهذا الذيين الحج والعمرة في سفرة واحدةأن يجمع ب المقصود به التمتع الخاص، و هوهذا
، ]سورة البقرة) ١٩٦([ }لَى الْحج فَما استَيسر ِمن الْهدِيفَِإذَا َأِمنتُم فَمن تَمتَّع ِبالْعمرِة ِإ{ : قوله تعالىأهل العلم

فَِإذَا َأِمنتُم فَمن تَمتَّع ِبالْعمرِة ِإلَى { :قوله إن :يقولبغير هذا، فهو  يفسرها -رحمه اهللا-ابن جرير  إال أن
جفإنه إذا : يقول ونساك الثالثة،ي هو أحد األليست في التمتع الخاص المعروف الذهذه في المحصر و }الْح

اعتمر في أشهر الحج التي تأتي فإنه يستمتع بإحالله من عمرته إلى أن يحج فعليه ما استيسر من الهدي، هذه 
  . لم يستطع الوصول إلى البيت إذا أمنالذي المحصر عمرة يأتي بها

 عليه دلت كما القسمين، يشمل العام والتمتع ،الفقهاء كالم في المعروف وهو ،الخاص التمتع هو وهذا"

 ، قرن: يقول وآخر ،-صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول تمتع: يقول من الرواة من فإن الصحاح، األحاديثُ

  ".الهدي ساق أنّه خالف وال

القارن يجب عليه الهدي؛ ألنه جمع بين الحج والعمرة بسفرة واحدة مع أنه لم يحصل له إحالل وال نعم ف
 وذلك أنه يتمتع ]سورة البقرة) ١٩٦([ }فَمن تَمتَّع ِبالْعمرِة ِإلَى الْحج فَما استَيسر ِمن الْهدِي{: تقولتمتع، واآلية 

                                     
 .إسناده صحيح على شرط الشيخين: وقال شعيب األرنؤوط) ٢٤١ص  / ٤ج (أخرجه أحمد  - 3



 ٣

عليه هدي باعتبار أنه جاء بالعمرة مع الحج، له، فالقارن أيضاً  كل ما كان محظوراً عليه فعبإحالله فيفعل
هذا لم يرد عليه دليل وهو قياس على التمتع، إن :  للظاهرية الذين قالواهذا الذي عليه عامة أهل العلم خالفاًو

  .والقياس أصالً ال يصح عندهم

 قدر ما فليذبح: أي ،]سورة البقرة) ١٩٦([ }فَمن تَمتَّع ِبالْعمرِة ِإلَى الْحج فَما استَيسر ِمن الْهدِي{: تعالى وقال"

 نسائه عن ذبح -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول ألن؛ البقر يذبح أن لهو، شاة وأقله الهدي، من عليه

  ".البقر

  . فليذبح ما استيسر من الهدي: أينصب، في محل" ما "تكون على كالم ابن كثير هنا

 رسول أن -رضي اهللا تعالى عنه- هريرة أبي عن سلمة أبي عن كثير، أبي بن يحيى عن": األوزاعي وقال"

  ".مردويه بن بكر أبو رواه "متمتعات وكن هنسائ عن بقرة ذبح -عليه وسلمصلى اهللا - اهللا

 أيضاً  ففهم منه بعض أهل العلم أن الحاج يضحي)٤("ضحى عن نسائه بالبقر: "وجاء في بعض الروايات
 عن نسائه في الرواية المشهورة بأنه ضحى قصودولكن الروايات يفسر بعضها بعضاً، فالم  الهدي،إضافة إلى

، لحاج حقه الهدي وليس عليه أضحية فهو من قبيل الهدي ال األضحية، وبالتالي فإن اج،في الحكان ذلك أن 
أنه أم يضحي  ال إشكال فيه، لكن الكالم فيه هو هل فهذا أهله في البلد وترك عندهم أضحية لكن لو أنه ترك

  ؟ بذلك وإنما يكتفي بالهدياًليس مطالب
رضي اهللا تعالى - حصين بن عمران عن الصحيحين في جاء كما التمتع، ةعيوشرم على دليل هذا وفي"

 ينزل لم و-صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول مع وفعلناها اهللا، كتاب في المتعة آية نزلت": قال -ماعنه

رضي اهللا - عمر إنه: يقال: البخاري قال ،شاء ما ِبرأيه رجل قال ،مات حتى عنها، ينْه ولم ،ايحرمه قرآن
  ".-تعالى عنه

 من قبيل السياسة  كان نهى عن التمتع، وأن ذلك-رضي اهللا عنه- لماذا عمر سبق الكالم في الدرس الماضي
 يأتي الناس  أي حتى الالشرعية رعاية لمصلحة تتصل بالبيت، وذلك أنه كره أن يهجر البيت سائر العام،

طالبهم أن هو لو البيت من المعتمرين في سائر السنة، ف ويخ فقطبالعمرة والحج في سفرة واحدة أيام الحج
  .يأتوا أثناء العام بالعمرة

 التمتع، عن الناس ينهى كان -رضي اهللا تعالى عنه- عمر أن به اًمصرح جاء قد البخاري قاله الذي وهذا"

 وفي ]سورة البقرة) ١٩٦([ }رةَ ِللِّهوَأِتمواْ الْحج والْعم{ :قوله يعني ،بالتمام يأمر اهللا بكتاب نأخذ إن": ويقول

 قصد ليكثر عنها ينهى كان إنما لها، محرماً عنها ينهى -رضي اهللا تعالى عنه- عمر يكن لم األمر نفس

  .-رضي اهللا تعالى عنه- به صرح قد كما ومعتمرين، حاجين للبيت الناس

 ]سورة البقرة) ١٩٦([ }الْحج وسبعٍة ِإذَا رجعتُم ِتلْك عشَرةٌ كَاِملَةٌفَمن لَّم يِجد فَِصيام ثَالثَِة َأياٍم ِفي { :وقوله

  .المناسك أيام في: أي الحج، في أيام ثالثة مفَلْيص هدياً يجد لم فمن: تعالى يقول

                                     
باب بيان وجوه اإلحرام وأنه  -ومسلم في كتاب الحج   ) ٢١١٣ / ٥ج  ) (٥٢٣٩ (باب من ذبح ضحية غيره     -أخرجه البخاري في كتاب األضاحي       - 4

 ).٨٧٠ص  / ٢ج ) (١٢١١(ه والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكيجوز إفراد الحج 



 ٤

 الحج في أيام ثالثة صيام فعليه هديا يجد لم إذا: -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن عن :العوفي وقال

  ".عرفة يوم قبل

هذا هو لم يقف على شيء منه، بحيث  عدم مثالً إذالم يجد الثمن، أو أنه لم يجد الهدي ه بمعنى أنه لم يجد
  .]سورة البقرة) ١٩٦([} ج وسبعٍة ِإذَا رجعتُمفَمن لَّم يِجد فَِصيام ثَالثَِة َأياٍم ِفي الْح{: المراد بقوله

 صومه تم فقد الثالث عرفة يوم كان فإذا ،عرفة يوم قبل الحج في أيام ثالثة صيام فعليه هديا يجد لم إذا"

  ".أهله إلى رجع إذا وسبعة

يوم عرفة، وليس المقصود أن يوم   بهابمعنى أنه ال يبدأ ،عرفة يوم قبل الحج في أيام ثالثة صيام: قوله
  .ثالثة قبل عرفة الياماأل عرفة غير داخل فيها، وإنما يبتدئ هذه

هل له أن يصوم هذه األيام الثالثة بمجرد ، ومتى يبتدئ هذه األيام الثالثةفي مسألة والعلماء لهم كالم كثير 
تحلل من  لما  كأن يكون أحرم بالتمتع مثالً في اليوم األول من ذي الحجة ثم،اإلحرام األول الذي وقع منه

 جاء قدبخالف ما إذا كان ؟ وهذا الكالم لبى بالحج ب أن يصوم إذا أنه يجم أ له أن يصوم بإحالله هذا؟العمرة

  منعشر حتى وإن جاء يوم الخامس  يصوم أنهلمفرداً أو قارناً فهو محرم بالحج لم يتحلل من اإلحرام، ف

  جاء متمتعاً فتحلل، متى يصوم؟ اإلشكال فيما إذا ؛ ألنه محرم بالحج، لكنذي القعدة

صوم مثالً يوم خمسة الرابع من ذي الحجة فله أن يأحرم يوم  فإذا  قبل يوم عرفة،يحرم بالحج ويصوم: قولي
، وأما ما ، ومن المعلوم أنه يحرم باالتفاق صيام يوم النحريصوم يوم سبعة وثمانية وتسعةة وسبعة، أو وست

م على األرجح إلى لكنه ال يؤخر الصوم صيامها إال لمن لم يجد الهدي، يتعلق بأيام التشريق فالراجح أنه يحر
 يكون هذا اإلنسان مثالً مرض ولم يستطع الصوم إال في أيام التشريق ام التشريق إال إن اضطر لذلك، كأنأي

،  أمامه إال أن يصوم أيام التشريقهذا ليسفلم يفقد ماله إال يوم العيد، حاج  يكون هذا ال أن، أوهافإنه يصوم
المقصود أن صيام هذه األيام لمن لم يجد الهدي ، ويام الثالثةفيرخص لمن لم يجد الهدي أن يصوم هذه األ

  .سرداً في الحجالعشرة األيام مأمور بها على التفريق، فال يصوم 

 يصوم  هل فيمن لم يتمكن من صيامها إال في أيام التشريق، وهيالصورة الثانيةه والعلماء لهم كالم في هذ
وسبعٍة ِإذَا { :المراد بقوله على أن له أن يصوم الباقي معها وهل ؟والثاني عشر والثالث عشر الحادي عشر

تُمعجالمقصود إذا رجعتم إلى بالدكم؟نأ  إذا رجعتم إلى رحالكم، أم}ر   

 يصح له أن يسرد :، يقولمن منى يعني  أي رجعتم إلى رحالكم}ِإذَا رجعتُم{:  إن قوله: من العلماءفمن قال
وهذا هو المشهور -رجع من منى، ومن فسره بأن المراد إذا رجعتم يعني إلى أهلكم الصوم عشرة أيام؛ ألنه 

على  إلى أهله، وهذا أيضاً  فإنه ال يسردها، وإنما يصوم السبعة الباقية إذا رجع-الذي عليه عامة أهل العلم
 في وميصبحيث فيه  بمجرد الشروع  يكون الرجوع هل، أي؟خالف بينهم في رجوعه هذا ما المراد به

 :قوله إن :من أهل العلم من قال ف إذا استراح ببلد مدة أسبوع أو أكثر، أم ال بد من الوصول إلى بلده؟الطريق

}تُمعجيصوم إن شاء ولو لم يصل إلى ، وعلى هذا له أن  في الرجوعكمشروع يصدق عليه القول ب}ِإذَا ر
  .رجوعه إلى بلدهأن ذلك إنما يكون ب من كالم أهل العلم والمشهور، موطنه



 ٥

 التروية قبل يوماً يصوم": قال -مارضي اهللا تعالى عنه- عمر ابن عن وبرة عن إسحاق أبو روى وكذا"

 -رضي اهللا تعالى عنه- علي عن أبيه عن محمد، بن جعفر عن روى وكذا ،"عرفة ويوم التروية ويوم

  ".أيضا

أنه قبل يوم عرفة، من ذا يفسر الكالم السابق  ه،عرفة ويوم التروية ويوم التروية قبل يوماً يصوم: هقول
  .أيضا علي عن أبيه عن محمد بن جعفر وكذا روى ،يعني االبتداء

 إنه يصوم أيام التشريق إذا اضطر إلى :ال يقول في ذلك، فهو  ال يفرق-رحمه اهللا-ل ابن جرير الطبري مثْو
هو مخير، إن شاء صام قبل عرفة، وإن : ما يقول وإن، أو نحو ذلكم يجد قدرة إال في أيام التشريق ل كأن،هذا

فَمن لَّم يِجد فَِصيام ثَالثَِة { : قال-عز وجل-شاء صام في أيام التشريق، فكل ذلك يكون فيه ممتثالً؛ ألن اهللا 
جاٍم ِفي الْحفهو الزال في الحج}َأي .  

، ؟ متى يبتدئ الصياممثل،  في التفصيالت وإن اختلفوا،الذي عليه عامة أهل العلم أنه يصومها قبل عرفةو
عز هللا اأيام أكل وشرب وذكر ((:  عنها قال-صلى اهللا عليه وسلم-ولكن أيام التشريق ال تصام؛ ألن النبي 

  ونهى)٦())يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل اإلسالم((: قالفها من أيام العيد،  وعد)٥())وجل

  .-صلى اهللا عليه وسلم-عن صيامها 

رضي - عمر وابن عائشة لقول ؛التشريق أيام في يصومها أن يجوز العيد قبل بعضها أو يصمها لم فلو"
  .)٧("الهدي يجد ال لمن إال يصمن أن التشريق أيام في يرخّص لم": البخاري صحيح في -ماهللا تعالى عنه

 فاته من: يقول كان أنه -ي اهللا تعالى عنهرض- علي عن أبيه عن محمد بن جعفر عن سفيان، ىورو

  .التشريق أيام صامهن الحج في أيام ثالثة صيام

 لعموم ذلك قالوا وإنما الزبير؛ بن وعروة البصري، والحسن وعكرمة، الليثي عمير بن عبيد يقول وبهذا

  .]سورة البقرة) ١٩٦[( }فَِصيام ثَالثَِة َأياٍم ِفي الْحج{: قوله

: -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول قال: قال -رضي اهللا تعالى عنه- الهذليقتيبة  عن مسلم رواه ماأما و

رضي اهللا - فهذا عام، ورواية عائشة وابن عمر )٨())عز وجل اهللا وذكر وشرب أكل أيام التشريق أيام((
  ". مخصوصة منه-متعالى عنه

  :هي  ثالثة مناٍحاآلن صار النظر في هذه النصوص على

  .أيام أكل وشربأنها باعتبار ؛  صيام أيام التشريق مطلقاً يمنعهنأ: األول

أنا ال أريد :  مثالًيقول فابتداء صيامها  أن له أن يتخيرأي،  لمن لم يجد الهدي بإطالقالجواز واإلباحة: الثاني
  .-رحمه اهللا–جرير ، وهذا قول ابن أنا أريد أن أصوم أيام التشريقأن أصوم يوم ثمانية وال يوم سبعة، 

                                     
 . إسناده صحيح على شرط مسلم: وقال شعيب األرنؤوط) ٧٦ص  / ٥ج (أخرجه أحمد  - 5

 ).٢٩٥ص  / ٢ج ) (٢٤٢١( صيام أيام التشريق  باب–ي كتاب الصوم فأخرجه أبو داود  - 6

  ).٧٠٣ص  / ٢ج ) (١٨٩٤ (باب صيام أيام التشريق -بخاري في كتاب الصوم أخرجه ال - 7
ورواه أحمد واللفظ )) وذكر اهللا عز وجل: (( دون قوله)٨٠٠ص  / ٢ج ) (١١٤١( باب تحريم صوم أيام التشريق -كتاب الصيام أخرجه مسلم في  - 8

 ).٧٥ص  / ٥ج (له 



 ٦

  . التشريقأن يصوم قبل يوم عرفة فإن لم يتمكن فإنه يؤخر ذلك إلى أيام -أعدل هذه األقوالذا هو-: الثالث

 إذا: الثاني، إلى رحالكم رجعتم إذا: أحدهما :قوالن فيه ]سورة البقرة) ١٩٦([ }ِإذَا رجعتُم وسبعٍة{ :وقوله"

  .أوطانكم إلى رجعتم

فَمن لَّم يِجد فَِصيام ثَالثَِة َأياٍم {: قال -مارضي اهللا تعالى عنه- عمر ابن سمعت سالم، عن رزاقال عبدروى 
تُمعجٍة ِإذَا رعبسو جع إذا: قال ]سورة البقرة) ١٩٦([ }ِفي الْحجوي وكذا، أهله إلى رير، بن سعيد عن ربج 

  ".أنس بن والربيع والزهري، وقتادة، والحسن، وعكرمة، وعطاء، ومجاهد، العالية، وأبي

يصدق  }ِإذَا رجعتُم{:  إن قوله:بعض أهل العلم يقولطبعاً هذا ليس محل اتفاق كما سبق بيانه آنفاً من أن 
 في اآلية يقصد به رجوعه إلى رحله  الرجوع بأنقولوال ، ولو لم يصل إلى موطنهعليه الشروع في الرجوع

  .و قول اإلمام مالكفي مكة أو نحوها ه

هذا ليس على الوجوب، وإنما هو  }وسبعٍة ِإذَا رجعتُم{: يقول: قوله: فقالوبعضهم بالغ في هذا غاية المبالغة 
هذا قال به ، وإذا شاء أن يصوم في أيام الحج فإنه يصومفإنه من أجل التخفيف والرفق بالمكلفين فقط، وإال 

) ١٨٤([ }فَمن كَان ِمنكُم مِريضا َأو علَى سفٍَر فَِعدةٌ من َأياٍم ُأخَر{ : قولهلإن هذا مث: ، ويقولونابن جرير

 اًأفطر وصم أيام: إنما قال لهفي مرضه وسفره فإنه يجزئه، و إذا صام والمسافر فالمريض ،]سورة البقرة
تجشم الصوم فإن هذا يصح وال إشكال أنا أريد أن أ: ذا قال فإعلى سبيل الرفق به فقط،  فيها ما أفطرتتقِض
  . فقطإنما هو من باب اإلرفاق بالمكلفين: قاليكذلك في الحج وفيه، 

ال يجزئه الصوم إال بالتفريق؛ ألن : وهذا خالف ما عليه عامة أهل العلم سلفاً وخلفاً، بل إن الكثير منهم قالوا
 ، كما في كفارة اليمين على القراءة المتواترةتارة يأمر بها بإطالق: األمر بالصيام جاء على ثالثة أنواع

  .]سورة المائدة) ٨٩([ }فَِصيام ثَالَثَِة َأياٍم{

سـورة  ) ٩٢([ }فَِصيام شَهريِن متَتَاِبعيِن{ كفارة الظهار،وتارة جاء األمر به مقيداً بالتتابع كما في كفارة القتل، و  

فَِصيام ثَالثَـِة َأيـاٍم   {:  إمكانية الهدي قالقيداً بالتفريق كما هنا في عدم    وتارة جاء م   ]سورة المجادلة ) ٤([ ،]النساء
    تُمعجٍة ِإذَا رعبسو جغيـر   قراءة ابـن مـسعود     ، وكما جاء في كفارة اليمين في      ]سورة البقرة ) ١٩٦([ }ِفي الْح 

  .)صيام ثالثة أيام متتابعات: (تواترة، وهيمال

 ثالثـة فـي الحـج     ،يصوم أياماً متفرقة   العبد ذلك بأن     ق بينها بهذه الطريقة فيمتثل     اهللا فر   فإن على كل حال  و
  .وسبعة إذا رجع، واهللا أعلم

    اهللا رسول تمتع: قال -مارضي اهللا تعالى عنه- عمر ابن أن اهللا عبد بن سالم عن البخاريروى  وقد"

 وبدأ الحلَيفة، ذي من الهدي معه فساق ،ىوأهد الحج إلى بالعمرة الوداع حجة في -صلى اهللا عليه وسلم-

صلى اهللا عليه - النبي مع الناس فتمتع بالحج، أهلَّ ثم بالعمرة، فأهلَّ -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول
      النبي قدم فلما، يهِد لم من ومنهم الهدي، فساق أهدى من الناس ِمن فكان ،الحج إلى بالعمرة -وسلم

 يقضي حتَى منه حرم شيءمن  يحل ال فإنه أهدى منكم كان من((: للناس قال مكة -ه وسلمصلى اهللا علي-

 لم فمن بالحج، ليِهّل ثم وليحلْل ولْيقَصر والمروة، وبالصفا بالبيت فَلْيطُفْ أهدى منكم يكن لم ومن حجه،
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 في مخرج والحديث، الحديث تمام وذكر ))أهله إلى رجع إذا وسبعة الحج في أيام ثالثة فليصم هدياً يجد

  ".)٩(الصحيحين

  .)١٠())وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم((: -رضي اهللا عنهما– وجاء أيضاً في الصحيح من حديث ابن عباس

 :-صلى اهللا عليه وسلم- يقل لهم النبي  أنه لم: فيه، أياألمر بالصوم مفرقاً ولم يفصل لهمالحديث جاء فيه و

 ، إال أناألصل أن األمر للوجوب ما لم يصرف عن ذلك صارفثم إن  مثالً، أو نحو ذلك، وذلك ليس بعزيمة

وهذا خالف المشهور في ، أن الصيغة والصورة خبرية لكنها بمعنى األمر يرى -رحمه اهللا-مثل ابن جرير 
  .تفسير اآلية

 ،بأذني وسمعت بعيني، رأيت: العرب تقول كما تأكيد،: قيل ]سورة البقرة) ١٩٦([ }ِتلْك عشَرةٌ كَاِملَةٌ{ :وقوله"
  ".بيدي وكتبت

 صيام سبعة  أنهو يخبر ف،ضمح  خبر والمعنى أنههذا تأكيد،: ابن كثيريقول  }ِتلْك عشَرةٌ كَاِملَةٌ{: في قوله

ا المقصود أن هذوإنما  التأكيد،  هنا هوال، ليس المعنى:  ابن جرير يقوللكن،  أيامعشرة نتيجته أيام وثالثة
  .ا صيام هذه األيام العشرة من غير نقصعليكم أن تكملو :أياألمر،  الذي هو خبر مضمن معنى اإلنشاء

 ،بأذني وسمعت بعيني، رأيت: العرب تقول كما تأكيد،: قيل ]سورة البقرة) ١٩٦([ }ِتلْك عشَرةٌ كَاِملَةٌ{ :وقوله"
 }ولَا تَخُطُّه ِبيِميِنك{ :وقال، ]سورة األنعام) ٣٨([ }جنَاحيِهوالَ طَاِئٍر يِطير ِب{ :وقال اهللا تعالى، بيدي وكتبت

 }وواعدنَا موسى ثَالَِثين لَيلَةً وَأتْممنَاها ِبعشٍْر فَتَم ِميقَاتُ ربِه َأربِعين لَيلَةً{ :وقال ،]سورة العنكبوت) ٤٨([

  ".اوإتمامه بإكمالها األمر }كَاِملَةٌ{ معنى: وقيل، ]سورة األعراف) ١٤٢([

، وأما ابن كثير فإنه -رحمه اهللا– قول ابن جرير هذا ،اوإتمامه بإكمالها األمر }كَاِملَةٌ{ معنى: وقيل: قوله
الطائر ال يطير ف، ]سورة األنعام) ٣٨([ }والَ طَاِئٍر يِطير ِبجنَاحيِه{: كقولهللتأكيد   جاءت}كَاِملَةٌ{:  قولهإن: يقول
ذنه، أاإلنسان ال يتكلم بمعلوم أن و ]سورة آل عمران) ١٦٧([ }يقُولُون ِبَأفْواِهِهم{ : وكقوله تعالىه،يلبرج
أسلوب عربي معروف، ، واإلنسان ال يكتب برجله، وهذا ]سورة البقرة) ٧٩([ }بون الِْكتَاب ِبَأيِديِهميكْتُ{ :كقولهو

  .بحسبهوله داللة في كل موضع 

 ]سورة األنعام) ٣٨([ }والَ طَاِئٍر يِطير ِبجنَاحيِه{ : ففي قوله من يذكر وجوهاً أخرى في التفسير،ومن العلماء

تكني به عن السرعة، وإنما ل لئال يتوهم أن المقصود اإلسراع؛ ألن العرب تعبر بالطائر أحياناً :يقولون
  . الطائر المعروف هناالمقصود

 :في قوله، وليسجل عليهم هذا الجرم من باب اإلدانةأي  :]سورة البقرة) ٧٩([ }َأيِديِهميكْتُبون الِْكتَاب ِب{ :وقال

 قاله بفيه،  إلى غيره بكتابته وإنماهاعز أو غيرهلم يكتبه أنه : أي، ]سورة آل عمران) ١٦٧([ }يقُولُون ِبَأفْواِهِهم{
  . معروفالمقصود أن هذا أسلوب عربيو

                                     
وجوب الدم على المتمتع وأنه  باب – ومسلم في كتاب الحج )٦٠٧ص  / ٢ج ) (١٦٠٦(البدن معه  باب من ساق -أخرجه البخاري في كتاب الحج  - 9

 ).٩٠١ص  / ٢ج ) (١٢٢٧ (إذا عدمه لزمه صوم ثالثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله

 / ٢ج  ) (١٤٩٧ (]سورة البقرة ) ١٩٦([ }اِضِري الْمسِجِد الْحرامِ  ذَِلك ِلمن لَّم يكُن َأهلُه ح     { :قول اهللا تعالى   باب   – أخرجه البخاري في كتاب الحج       - 10

 ).٥٧٠ص 
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 أو لالحتراز من نه للتوكيد كما قال ابن كثير؛إ: ال يخرج ذلك عن قول من قالعلم فالمقصود أن بعض أهل ال
 لئال يتوهم أنه بقي منه شيء ؛]سورة البقرة) ١٩٦([ }ِتلْك عشَرةٌ كَاِملَةٌ{: أن يفهم غير المراد، فاهللا تعالى قال

يمكن إذ ، ]سورة البقرة) ١٩٦([ }لْحج وسبعٍة ِإذَا رجعتُمفَِصيام ثَالثَِة َأياٍم ِفي ا{ :ما قال ل والثالثةبعد ذكر السبعة
سورة ) ١٩٦([ }ِتلْك عشَرةٌ كَاِملَةٌ{ :فهو أغلق هذا االحتمال فقالينتظر السامع زيادة أيام أخرى يطالب بها، أن 

  .، يعني من غير زيادة]البقرة

قد يظن السامع أنه مخير بين صيام ثالثة أيام في  حيثلئال يرد وهم آخر إنه قال ذلك : يمكن أن يقالكما أنه 
 إما هذا أو ، فيكون ذلك ال على سبيل الجمع وإنما يكون ذلك على سبيل البدل، يصوم سبعة إذا رجعالحج أو

  .واهللا أعلم، ]سورة البقرة) ١٩٦([ }ِتلْك عشَرةٌ كَاِملَةٌ{: قالفهذا، 

حاضروه هم أهل الحرم، فال  ]سورة البقرة) ١٩٦([ }هلُه حاِضِري الْمسِجِد الْحراِمذَِلك ِلمن لَّم يكُن َأ{ :وقوله"
  ".المتعة للناس ال ألهل مكة: وروى عبد الرزاق عن طاوس قال، متعة لهم

 أن أهل مكة ليس عليهم متعة، والعلماء مختلفون في أهل مكة هل تشرع ، وهوالذي عليه عامة أهل العلم هذا
إن : ، وعلى قول من قالباعتبار أن العمرة هي الزيارة، وأهل مكة هم قاطنو البيت، وذلك ؟ المرة ألهم العم

  .فيكون قاصداً للبيت من خارج الحرم ،ميجمعوا بين الحل والحرليخرجون إلى الحل  فإنهم العمرة تشرع لهم

سورة ) ١٩٦([ }هلُه حاِضِري الْمسِجِد الْحراِمذَِلك ِلمن لَّم يكُن َأ{:  تعالى يحمل قوله-رحمه اهللا-وابن جرير 

  هوالتنعيم مثالً، ف حتى لو كان من غير أهل الحرم:أيعلى من لم يكن بينه وبين مكة مسافة قصر،  ]البقرة

القرى القريبة من وكذلك  من الحل، وعرفةبعضه في الحل وبعضه في الحرم،  حيث إن حي من أحياء مكة
من ليس بينه :  يقول-رحمه اهللا–  ابن جرير أم ال؟يشرع لهم التمتعهل أهل هذه المناطق  ونحو ذلك، فعرفة

  . فهو من حاضري المسجد الحراموبين مكة مسافة قصر

ذَِلك {: -عز وجل- اهللا قول كذاو ،الحرم من أهله يكن لم من مكة ألهل ال للناس المتعةُ: قال طاوس عن"
ح لُهَأه كُني ن لَّماِمِلمرِجِد الْحسقول مثُل -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن عن وبلغني: قال }اِضِري الْم 

  ".طاوس

يعود إلى التمتع، والمعنى أن } ذَِلك{اسم اإلشارة  ،}ذَِلك ِلمن لَّم يكُن َأهلُه حاِضِري الْمسِجِد الْحراِم{: يقول
الحرام، فمفهوم المخالفة أن من كان أهله من أهل المسجد الحرام التمتع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد 

  .فإنه ال متعة لهم

فَِصيام {:  في قولهإلى وجوب الهدي والصيام المذكور رجع اسم اإلشارة على أنه ييحمل أهل العلم وبعض
تُمعجٍة ِإذَا رعبسو جاٍم ِفي الْحصيام ثالثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم  أنيأ، ]سورة البقرة) ١٩٦([ }ثَالثَِة َأي 

يرجع إلى المصر الذي  سكيفف كان من أهل الحرم ذانه إإ إذ، }ِلمن لَّم يكُن َأهلُه حاِضِري الْمسِجِد الْحراِم{
  .السبعةاأليام  ليصوم جاء منه

حتى من ساق الهدي : يقولهم بعضما يتمتع غيرهم، بل إن كإن أهل مكة يتمتعون : يقولونالقائلون بهذا و
 قال به قليل من  القولهذاو، اً يقع تمتع فإنه النسكوأما لوجود المانع،  من إحرامهيمكن أن يتمتع لكنه ال يحل

لمن لم أي أن التمتع إنما يكون يعود إلى التمتع، } ذَِلك{ اسم اإلشارة المعنى المشهور هو أن، لكن أهل العلم
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 ال بد من األخذ في االعتبار أن إال أنه،  لهمأهل مكة ال متعةفجد الحرام، وبالتالي يكن أهله حاضري المس

  .لمسألة ليست محل اتفاقا

: أي ]سورة البقرة) ١٩٦([} واعلَمواْ َأن اللّه شَِديد الِْعقَاِب{ ،نهاكم وما أمركم فيما: أي }واتَّقُواْ اللّه{: وقوله"

  ".زجره هعن ما وارتكب رهأم خالف لمن
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )٨٧(المصباح المنير تفسير ابن كثير 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 فَرض ِفيِهن الْحج فَالَ الْحج َأشْهر معلُوماتٌ فَمن{ : في تفسير قوله تعالى-رحمه اهللا تعالى-قال المفسر 
رفَثَ والَ فُسوقَ والَ ِجداَل ِفي الْحج وما تَفْعلُواْ ِمن خَيٍر يعلَمه اللّه وتَزودواْ فَِإن خَير الزاِد التَّقْوى واتَّقُوِن 

  .]سورة البقرة) ١٩٧([ }يا ُأوِلي اَأللْباِب

، وهو مروي عن ابن عباس أشهره في إال بالحج اإلحرام يصح ال:  أي}هر معلُوماتٌالْحج َأشْ{: قوله"
 وبه يقول عطاء وطاوس ومجاهد رحمهم اهللا، والدليل عليه أن تخصيص -رضي اهللا تعالى عنهم-وجابر 

  ."وقت الحج بأشهر معلومات من بين سائر شهور السنة يدل على أنه ال يصح قبلها كميقات الصالة

وقت الحج أشهر معلومات، وهذا يدل على أن الحج :  أي}الْحج َأشْهر معلُوماتٌ{: -تبارك وتعالى-قوله 
 وهي هل -رحمه اهللا-موقَّت بوقت، وهذا منشأ الكالم على هذه المسألة التي أشار إليها الحافظ ابن كثير 

   الحجة أو عشر من ذي الحجة أم ال؟يصح أن يحرم بالحج قبل أشهره التي هي شوال وذو القعدة وذو

  .هذه مسألة خالفية مشهورة، وظاهر اآلية أن ذلك ال يكون إال في أشهره، كميقات الصالة، واهللا أعلم

 بالحج يحِرم أن ألحد ينبغي ال: قال أنه -رضي اهللا عنهما- عباس ابن عن -رحمه اهللا- الشافعيوروى "

  .]سورة البقرة) ١٩٧([ }الْحج َأشْهر معلُوماتٌ{: ه تعالىقول أجل من الحج، شهور في إال

 الحج، أشهر في إال بالحج يحرم ال: قال -رضي اهللا عنهما- عباس ابن عن صحيحه في خزيمة ابنوروى 

  .الحج أشهر في بالحج يحرم أن الحج سنة من فإن

 ابن قول سيما وال األكثرين، عند المرفوع حكم في" كذا السنة من: "الصحابي وقول صحيح، إسناد وهذا

  .ترجمانه وهو للقرآن تفسيراً -رضي اهللا تعالى عنهما- عباس

صلى اهللا - النبي عن -رضي اهللا تعالى عنه- جابر عن مردويه ابنروى  ،مرفوع حديث فيه ورد وقد
 لكن. به سبأ ال وإسناده، )١())الحج أشهر في إال بالحج يحرم أن ألحد ينبغي ال ((:قال أنه -عليه وسلم

رضي اهللا - اهللا عبد بن جابر سمع أنه الزبير أبي عن جريج ابن عن طُرق من والبيهقي الشافعي رواه
 المرفوع، من وأثبت أصح الموقوف وهذا، )٢("ال": فقال الحج؟ أشهر قبل بالحج هّلأي: يسأل -تعالى عنهما

 يحرم ال أن السنة من: "-الى عنهمارضي اهللا تع- عباس ابن بقول يتقوى صحابي مذهب حينئذ ويبقى

  .أعلم واهللا" أشهره في إال بالحج

                                     
وانظر تصحيح األلباني له في صحيح ) ٢٧١ص  / ٣ج ) (٩٣٢ (؟ باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم ال- انظر سنن الترمذي في كتاب الصوم      - 1

 ).٩٣٢(الترمذي برقم 

 ).٣٩٢ص  / ٧ج (والبيهقي في معرفة السنن واآلثار ) ١٢١ص  / ١ج (ه أخرجه الشافعي في مسند - 2
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 القَعدة، وذو شوال، هي: -رضي اهللا تعالى عنهما- عمر ابن قال: البخاري قال }َأشْهر معلُوماتٌ{: وقوله

 مرع ابن عن موصوالً جرير ابن رواه الجزم بصيغة عنه البخاري علقه الذي وهذا، الحجة ذي من وعشر

 إسناد" الحجة ذي من وعشر القعدة وذو شوال: قال }الْحج َأشْهر معلُوماتٌ{: -رضي اهللا تعالى عنهما-

  ".الشيخين شرط على  هو:وقال مستدركه، في أيضا الحاكم رواه وقد صحيح،

إن : قولالقول المشهور عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم أن أشهر الحج شهران وعشرة أيام، وبعضهم ي
شهر ذي الحجة من أشهر الحج بكامله، وهذا أيضاً قال به جماعة من الصحابة فمن بعدهم، والمسألة معروفة 
في كتب الفقه، وليس من شأننا هنا أن نذكر أو نستطرد في الكالم في المسائل الفقهية، وعلى كل حال هو 

ود وابن عمر، وقال به جماعة من  ابن مسع-رضي اهللا عنهم-قول معروف، وممن قال به من الصحابة 
كبار التابعين منهم عطاء الذي هو أعلم الناس في زمانه بالمناسك، ومذهب اإلمام مالك أيضاً أن شهر ذي 

  .الحجة بكامله من أشهر الحج

رضي اهللا تعالى عنهم - عباس وابن الزبير بن اهللا وعبد مسعود وابن وعلي، عمر عن مروي وهو: قلت"
 ومكحول، سيرين، وابن والحسن، والشعبي، النخعي، وإبراهيم ومجاهد، س،ووطا وعطاء، -أجمعين

  ."جرير ابن القول هذا واختار، حيان بن ومقاتل أنس، بن والربيع مزاحم، بن والضحاك وقتادة،

نهم ابن مسعود وعطاء ومجاهد والربيع، مع أنه جاء عن هؤالء الذين ذكرهم جميعاً أ: ذكر هنا جماعة مثل
إن أشهر الحج هي ثالثة أشهر على أن شهر ذي الحجة بكامله من أشهر الحج، وهذا يوجد بكثرة في : قالوا

كتب التفسير وفي كتب الخالف في الفقه، ولذلك فإن مثل هذا يحتاج إلى تحرير من خالل النظر في هذه 
تي تروى عن هذا الصحابي أو الروايات هل تصح أم ال؟، ثم ينظر في المتقدم والمتأخر من الروايات ال
  .التابعي، فإن عرف ذلك عمل بالمتأخر، فإن لم يعرف فإنه ينقل عنه هذا وهذا

هذا قال به الخلفاء األربعة وفالن وفالن وفالن، وإذا نظرت في : ومما يوجد أحياناً في مسألة ما أنه يقول
ألول، وإذا نظرت في الروايات المنقولة أدلة القول الثاني تجد أنه يعدد أيضاً بعض من ذكرهم في القول ا

عنهم تجد أن كثيراً منها قد ال يصح أصالً، ومن ثَم فإن اإلنسان ال يحكم ألول وهلة بمجرد ما يرى من 
  .األسماء أن هذا هو فعالً مذهب هؤالء جميعاً من األئمة

عنهم بخالف ذلك ربما كانت أثبت بل إن أئمة المذاهب تُنقل عنهم أحياناً أشياء مع وجود روايات أخرى نُقلت 
من هذا المنقول، ولذلك فإن المذاهب إنما تنقل من الكتب المعتمدة عند أهلها وأصحابها، أما نقل ذلك من كتب 

  .أخرى فإنه مظنة لوقوع الخطأ

وكذلك األمر في الفرق والخالف في العقائد، فإنك إذا نظرت في كتاب الملل والنحل للشهرستاني تجد أشياء 
  .كثيرة جداً مما يضاف إلى أهل الفرق مما ال يقولون به، وال يثبت عنهم، أو أن القائل به هو بعض هؤالء

فالحاصل أنهم ينقلون من كتب خصومهم ممن ألف في الفرق أو ألف فيهم أو رد عليهم، فهم ينقلون من كتب 
السنة يعرضونه مشوهاً، خصومهم ويضيفون إليهم ما ليس فيهم، ولذلك تجدهم إذا عرضوا مذهب أهل 

والكُرامية مثالً تُنسب إليهم أشياء ال توجد في كتبهم، وإنما نُقلت من كتب مخالفيهم، وهذه الطريقة ليست دقيقة 
  .في العلم والخالف
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  ".اليوم ورأيته العام زرته: العرب تقول كما للتغليب الثالث وبعض شهرين على الجمع وصح إطالق: قال"

إنها إلى عشر ذي الحجة هو قول مشهور يقول به عامة أهل العلم من أصحاب : ول األولعلى كل حال الق
المذاهب وغيرهم، وقد سمى هنا جماعة مع أن بعضهم نُقل عنه غير ذلك، وهذا مذهب األئمة الثالثة، أعني 

  .أبا حنيفة والشافعي وأحمد

تياره بعض أعمال الحج إلى ما بعد ويترتب على مسألة تحديد أشهر الحج عمل وهو هل له أن يؤخر باخ
  اليوم العاشر من ذي الحجة أم ال يجوز له التأخير؟

 :تعالى اهللا قال واليوم؛ العام بعض في ذلك وقع وإنما اليوم ورأيته العام زرته: العرب تقول كما للتغليب"

  ." يومونصف يوم في تعجل إنماو ]سورة البقرة) ٢٠٣([ }فَمن تَعجَل ِفي يوميِن فَالَ ِإثْم علَيِه{

إنه ال يجوز اإلحرام بالحج قبل أشهره، بمعنى أن ذلك يحرم، : على كل حال هذه اآلية يستدل بها من يقول
رضي اهللا تعالى عنهم - وقال به جماعة من السلف -رحمه اهللا-وهو المعروف من مذهب الشافعي 

  .إن ذلك يجوز لكن مع الكراهة من غير تحريم:  وبه يقول األوزاعي، ومن أهل العلم من قال-وأرضاهم

 أنه يكره وأن -رحمه اهللا-وعلى كل حال جاء عن اإلمام أحمد أن ذلك يكره، وكذلك نقل عن اإلمام مالك 
  .ذلك يجزئه

إنه يجوز أن يحرم بالحج في سائر العام متى شاء كالعمرة، لكن ليس معناه أنه يحج في شهر : وبعضهم يقول
 مثالً، فهذا لم يقل به أحد، وإنما المقصود اإلحرام فقط، أي أنه يلبي بالحج متى شاء لكن ليس صفر  أو ربيع

  .معنى هذا أن يقف في عرفة في غرة ر بيع مثالً وإنما يقف في اليوم التاسع من ذي الحجة

 قُْل ِهي مواِقيتُ ِللنَّاِس يسَألُونَك عِن األِهلَِّة{ :ومن قال بجواز اإلحرام سائر العام يحتج بمثل قوله تعالى
جالْحجعل األهلة مواقيت للناس والحج، فيستطيع -عز وجل-إن اهللا : ، فهؤالء يقولون]سورة البقرة) ١٨٩([ }و 

واهللا تعالى -اإلنسان أن يحرم بالحج في أي وقت من العام من غير كراهة، وعلى كل حال هذا قول فيه نظر 
مة، فأحياناً بعض األقوال تستغربها وتجد أن القائل بها من الكبار كإسحاق بن  مع أن القائل به أئ-أعلم

راهويه وسفيان الثوري، فإذا رأى اإلنسان مسألة من هذه المسائل ال يستعجل بالشناعة وإنما يتريث وينظر، 
لشيء ال دليل عليه وربما ترك ما يعتقده من القول بعد مدة وانتقل إلى هذا الذي كان يشنع عليه، إال إذا كان ا

أصالً بحيث كان مخالفاً للنصوص الصريحة الواضحة فنعم، أما مثل هذه المسائل فهي كما هو واضح أن 
  .المسألة هذه ذكرت لها عمدة األدلة فال تشنيع إذن، واهللا أعلم

   ".حجا بإحرامه أوجب: أي ]سورة البقرة) ١٩٧([ }فَمن فَرض ِفيِهن الْحج{ :وقوله"

  .يعني أوجب بإحرامه على نفسه حجاً، حجا بإحرامه أوجب: قوله

  ".فيه والمضي بالحج اإلحرام لزوم على داللة فيه"

أوجب بإحرامه  بمعنى، حجا بإحرامه أوجب :أي:  وهو قوله-رحمه اهللا-هذا المعنى الذي ذكره ابن كثير 
ناك معان أخرى تذكر فيها، لكن هذا من أقربها على نفسه حجاً كما أسلفت هو أقرب ما تفسر به اآلية، وه

مأخذاً ومن أسهلها ومن أوضحها، وذلك أن من شرع في الحج بأن لبى به فقد لزمه إتمامه؛ كما قال تعالى 
  .الى أعلمواهللا تع ]سورة البقرة) ١٩٦([ }وَأِتمواْ الْحج والْعمرةَ ِللِّه{ :في اآلية السابقة
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إنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، يكون : على قول من قال }َأشْهر معلُوماتٌ{: وفيما يتعلق بقوله
  :توجيه صيغة الجمع بأحد وجهين

باعتبار جبر النقص، بمعنى أنه إذا وجد أيام من الشهر الثالث فبالنظر إلى تكميل النقص وجبره : الوجه األول
 :-تبارك وتعالى- ذلك أشهر، ومثل هذا سيأتي في قوله كما هو معروف عند العرب صح أن يطلق على

، وذلك أن الحاج إذا رمى الجمرات بعد الزوال في ]سورة البقرة) ٢٠٣([ }فَمن تَعجَل ِفي يوميِن فَالَ ِإثْم علَيِه{
ع ذلك اعتبر أنه اليوم الثاني عشر من ذي الحجة فإنه ال يحتاج أن ينتظر إلى الغروب ليكتمل اليوم الثاني، وم

  .تعجل في يومين من باب جبر النقص

أن أقل الجمع عند بعض أهل العلم من أهل اللغة اثنان، وهو قول منقول عن اإلمام مالك : والوجه الثاني
  :أيضاً كما في المراقي

  أقل معنى الجمـع فـي المـشتهر       
  

ــري    ــام الحمي ــد اإلم ــان عن   اثن
  

 }فَِإن كَان لَه ِإخْوةٌ فَُألمِه السدس{ :-تبارك وتعالى-ل عليه قوله  ويد-رحمه اهللا-يعني عند اإلمام مالك 

 جمع، ومعلوم أن الذي يحجب األم حجب نقصان من الثلث إلى السدس }ِإخْوةٌ{:  وقوله]سورة النساء) ١١([

  .وجود أخوين

  ".واإللزام اإليجاب هاهنا الفَرض من المراد أن على أجمعوا: جرير ابن قال "

لبى بالحج أو أهلَّ به، فكل هذه : يعني ألزم نفسه بذلك، أي شرع فيه بالتلبس بإحرامه، وإن شئت أن تقول
فهو ملزم باإلتمام متى شرع ، العبارات تؤدي المعنى وال حاجة أن نجعل من األقوال في اآلية إشكاالً

  . أن يستوفى ذلكباإلهالل بالتلبية، وبالشروع بالتلبس، فهو متى دخل في إحرامه فعليه

سورة ) ١٩٧([ }فَمن فَرض ِفيِهن الْحج{: -رضي اهللا تعالى عنهما- عباس ابن عن طلحة أبي بن علي وقال"
  "وغيرهم والضحاك، إبراهيم، قال وكذا ،اإلحرام الفرض: عطاء وقال ،عمرة أو بحج أحرم من: يقول ]البقرة

  .بهما فقد فرض وأوجب ذلك على نفسهال شك أن من أحرم و، اإلحرام الفرض: يقول

  ."الجماع وهو الرفث، فليجتنب العمرة، أو بالحج أحرم من: أي ]سورة البقرة) ١٩٧([ }فَالَ رفَثَ{ :وقوله"

بعض أهل العلم فسر الرفث بمعنى هو من أشهر معانيه وهو الجماع، ومن أهل العلم من يحمله على العموم، 
ق النفي، والنكرة في سياق النفي والنهي والشرط واالستفهام تدل على نكرة في سيا" رفث"حيث إن لفظ 

فال يرفث جميع أنواع الرفث، فيدخل فيه الجماع ومقدماته، : العموم وهذا النفي هنا مضمن معنى النهي، أي
  .ويدخل فيه الكالم في ذلك

  :هل الكالم عن الجماع ممنوع وإن لم يكن بحضرة النساء؟

من أهل العلم من خصه بحضرة النساء، بمعنى أنه ال يتكلم معها في شيء من ذلك، وقد نُقل عن ابن عباس 
 بيت فسئل عن هذا فبين أن ذلك إنما يحرم بحضرة النساء، وإال فإن البيت الذي قاله كان -رضي اهللا عنه-

  .بعبارة صريحة ليس فيها أي كناية

 وكذلك ،]سورة البقرة) ١٨٧[( }ُأِحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصياِم الرفَثُ ِإلَى ِنسآِئكُم{ :تعالى قال كماوالرفث هو الجماع، "

  .النساء بحضرة به التكلم لكوكذ ذلك، ونحو والتقبيل المباشرة من دواعيه تعاطي يحرم
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 النساء، إتيان الرفثُ: يقول كان -رضي اهللا تعالى عنهما- عمر بن اهللا عبد أن  عن نافعجرير ابنروى 

  ".بأفواههم ذلك ذكروا إذا والنساء لرجالل بذلك والتكلم

 يرى أنه ال يختص منع الكالم في ذلك بحضرة النساء فقط، وإنما يرى -رضي اهللا عنهما–يعني أن ابن عمر 
منع التحدث بهذا حتى عند الرجال، وعلى كل حال اآلية تحتمل هذا، وال أعلم شيئاً يخصصه بحضرة النساء 

، ومعلوم أنه إذا خالف صحابي صحابياً آخر فإنه يلجأ -رضي اهللا تعالى عنهما- ما نقل عن ابن عباس إال
  .إلى الترجيح بين أقوال الصحابة، وال يكون قول الواحد منهم حجة على اآلخر

  ".دينار بن عمرو قال وكذا الفحش، قول من دونه وما الجماع: الرفثُ: رباح أبي بن عطاء وقال"

أي من قول الفحش المتصل بهذا الباب، وأما قول الفحش اآلخر فيدخل في ، الفحش قول من دونه وما: قوله
  .]سورة البقرة) ١٩٧([ }والَ فُسوقَ{ :عموم قوله

  ."محِرم وهو التعريض وهو العرابة يكرهون كانوا: عطاء وقال"

الصريح؟ وقد فسر قوله تبارك وتعالى استعمال الكنايات عن الجماع ونحو هذا يقال له ذلك، فكيف بالكالم 
، بأن معناه أنهن متحببات إلى أزواجهن، يتغنجن بالكالم ]سورة الواقعة) ٣٧([ }عربا َأتْرابا{ :عن نساء الجنة

عند أزوجهن، وعلى كل حال فإن الكنايات تكون أحياناً أقبح من التصريح، وفي بعض الكتب التي جمعت في 
  .كنايات يستحي اإلنسان أن يدخلها في بيتههذا الباب خاصة من ال

  ".العالية أبو قال وكذا ،أصبتك حللت إذا: للمرأة تقول أن هو: طاوس وقال"

  .هذا من باب التفسير بالمثال، ويقال غير هذا مما هو أشد منه

 بالفحش لها ضيعر وأن والغَمز، والقُبل النساء يانشَغَ: الرفث: -رضي اهللا تعالى عنهما- عباس ابن عن"

  .ذلك ونحو الكالم من

 غشيان: الرفثُ: -رضي اهللا تعالى عنهما- عمر وابن أيضا -رضي اهللا تعالى عنهما- عباس ابن وقال

وعطاء  ومكحول، عطاء،عن  العالية وأبو وإبراهيم، ومجاهد، وعكرمة، جبير، بن سعيد قال وكذا ،النساء
 أنس، بن ومالك والسدي، والزهري، والربيع، النَّخَعي، هيموإبرا وعطية، يسار، بن وعطاءالخراساني، 

  ".وغيرهم والضحاك، وقتادة والحسن، مالك، بن الكريم وعبد حيان، بن ومقاتل

التحدث به عند الرجال : على كل حال هو ال يختص به كما سبق، وقد مر ما نقل عن ابن عمر من أنه
 أن -رحمه اهللا-ة، بل نقل كبير المفسرين ابن جرير الطبري والنساء، وابن عباس يرى أنه عند النساء خاص

بإجماع، ومذهب ابن جرير في نقل اإلجماع معلوم أنه ، المقصود بالرفث التحدث به بحضرة النساء خاصة
  .يقصد به قول أكثر أهل العلم

: -ي اهللا تعالى عنهمارض- عباس ابن عن واحد وغير ِمقْسم قال ]ةسورة البقر) ١٩٧([ }والَ فُسوقَ{ :وقوله"

   ".المعاصي هي

أي المعاصي بإطالق، وبعض السلف يخص ذلك بنوع منه، ولكن اآلية ظاهرها العموم؛ فالفسوق نكرة في 
سياق النفي، فهي للعموم، فيدخل فيها النظر الحرام، والغيبة والكذب واالستهزاء بالناس، إلى غير ذلك من 

  .بالحج أو العمرةالفسوق الذي يقع من كثير ممن يحرم 
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 وقتادة، والحسن، كعب، بن ومحمد جبير، بن وسعيد وعكرمة، وطاوس، ومجاهد، عطاء، قال وكذا"

 الخراساني، وعطاء يسار، بن وعطاء أنس، بن والربيع أبان، وابن ومكحول، والزهري، النخعي، وإبراهيم

  ".حيان بن ومقاتل

مله على معنى خاص يختص باإلحرام، وبعضهم يحمله على نعم، ظاهر اآلية العموم، ومن أهل العلم من يح
الفسوق المراد به أن يفعل شيئاً من محظورات اإلحرام، كالصيد ولبس : معنى يختص بالحرم، فعلى األول

يحمل : ، وعلى الثاني-رحمه اهللا-المخيط، والطيب، وحلق الشعر، وما أشبه ذلك، كما هو قول ابن جرير 
لحرم كقطع الشجر، وقتل الصيد، ولكن ال دليل على هذا التخصيص، واألصل حمل الفسوق على ما يتصل با

العام على عمومه حتى يأتي دليل يخصصه، واآلية ليس فيها قرينة توجب صرف هذا العموم إلى معنى 
  .خاص

يختص إن هذا : لكن هؤالء العلماء لم يقولوا هذا من عند أنفسهم هكذا من غير أي مستند، وإنما قال من قال
بالحرم أو اإلحرام بسبب أنه ممنوع أصالً من الغيبة والنظر الحرام والفجور بأنواعه، والذنوب والمعاصي 
بكل صورها وأشكالها، فهذه كلها ال تختص باإلحرام حتى ينهى عنه في اإلحرام، بل هو مستصحب للمنع 

 الصيد، والطيب، وما أشبه ذلك من والتحريم، فإذن هنا ال بد من شيء جديد آخر يختص باإلحرام وهو قتل
  .محظورات اإلحرام أو مما يختص بالحرم

 وال شك أن من سمع هذا التوجيه لهذا القول اتسع صدره وتبين له أن له وجها من النظر، بينما قبل ذلك 
اذا هذا مخالف للنص، ولماذا يقولون هذا؟، ولم: ربما ينظر اإلنسان إلى القول الذي لم يعرف مأخذه فيقول

هؤالء يتحكمون بآرائهم؟، والحقيقة أن األمر ليس كذلك، فهؤالء أئمة وأذكياء وأهل تقوى وورع، والواحد 
  .منهم أكبر من الجبل

 الفسوق: يقول كان -رضي اهللا تعالى عنهما- عمر بن اهللا عبد أن نافع عن يونس عن وهب ابن وروى"

 في ثبت بما لهؤالء يتمسك وقد، السباب اهناه الفسوق: آخرون وقال، الحرم في اهللا معاصي إتيان

  ".)٣())كفر وقتاله فسوق، المسلم سباب((: ينالصحيح

 على أن سباب المسلم -صلى اهللا عليه وسلم-هذا القول هو أشبه ما يكون بالتفسير بالمثال، ونص النبي 

 أعظم من السباب، وهو فسوق، ال يدل على أن الفسوق يختص بالسباب من بين سائر الذنوب، فهناك ما هو
فسقت : أولى بالفسوق، فالفسق أصله الخروج عن الطاعة، وكالم أهل اللغة في ذلك معروف حيث يقولون

 يقال -عز وجل-فويسقة؛ ألنها تخرج من جحرها لإلفساد، وهكذا الخروج عن طاعة اهللا : الفأرة، ويقال لها
 }ِإن جاءكُم فَاِسقٌ ِبنَبٍأ{ :-عز وجل-، ولهذا يقول اهللا فسوق، وقد يكون ذلك فسوقاً أكبر أو فسوقاً أصغر: له

، فهو يشمل الكافر والعاصي مع أن األصوليين يذكرون هذا في أشهر أمثلتهم عند الكالم ]سورة الحجرات) ٦([
باب أولى،  يعني إن جاءكم كافر فمن }ِإن جاءكُم فَاِسقٌ ِبنَبٍأ{: على مفهوم الموافقة األولوي الظني، فيقولون

ال يقطع بذلك؛ ألن الكافر قد يكون عدالً في دينه فهو يتحرز من الكذب، وبالتالي يحتمل أن : إال أنهم يقولون

                                     
 باب بيان قول النبي -ومسلم في كتاب اإليمان ) ٢٢٤٧ص  / ٥ج ) (٥٦٩٧( باب ما ينهى من السباب واللعن        - أخرجه البخاري في كتاب األدب       - 3
 ).٨١ ص  /١ج ) (٦٤ ())سباب المسلم فسوق وقتاله كفر((: -صلى اهللا عليه وسلم-
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نكون مطالبين بأن نتثبت في خبر الكافر المتدين الذي دينه يحرم عليه الكذب ويحتمل عدم ذلك، لكن الصحيح 
  .أن اآلية تشمل الكافر والعاصي، واهللا أعلم

َأو ِفسقًا ُأِهلَّ ِلغَيِر اللِّه { :تعالى اهللا قال ،لألصنام الذبح: هاهنا الفسوق: أسلم بن زيد بن الرحمن عبد لوقا"
  ".باأللقاب التنابز: الفسوق: الضحاك وقال ]سورة األنعام) ١٤٥([ }ِبِه

  .هذا كله يصلح أن يكون من قبيل التفسير بالمثال

 األشهر في الظلم عن تعالى نهى كما ، معهمالصواب ،المعاصي جميع هو هاهنا الفسوق: قالوا والذين"

  ."الحرم

إن هذه محرمة أصالً في سائر السنة : يعني أن هذا جواب عن أولئك الذين خصوه بالحرم أو اإلحرام، فقالوا
ن  ع-عز وجل-هذا آكد كما قال اهللا : وفي كل األحوال، فال يختص التحريم بها في حال اإلحرام، فيقال

 -عز وجل- مع أن ظلم النفوس بمعصية اهللا ]سورة التوبة) ٣٦([} فَالَ تَظِْلمواْ ِفيِهن َأنفُسكُم{: األشهر الحرم

  .محرم في سائر الشهور، لكنه يتأكد في األشهر الحرم

 الحرم األشهر في أنه إال عنه، امنهي السنة جميع في كان وإن. الحرم األشهر في الظلم عن تعالى نهى كما"

 في وقال ،]سورة التوبة) ٣٦([ }ِمنْها َأربعةٌ حرم ذَِلك الدين الْقَيم فَالَ تَظِْلمواْ ِفيِهن َأنفُسكُم{ :قال ولهذا آكد؛

  .]سورة الحـج) ٢٥([ }ومن يِرد ِفيِه ِبِإلْحاٍد ِبظُلٍْم نُِذقْه ِمن عذَاٍب َأِليٍم{ :الحرم

 اهللا رسول قال: قال -رضي اهللا تعالى عنه- هريرة أبي عن حازم أبي حديث من صحيحينال في ثبت وقد

  .)٤())أمه ولدته كيوم ذنوبه من خرج يفسق، ولم يرفث فلم البيت هذا حج من((: -صلى اهللا عليه وسلم-

  .المخاصمة المراد بالجدال ]سورة البقرة) ١٩٧([ }والَ ِجداَل ِفي الْحج{ :وقوله

 أن: قال }والَ ِجداَل ِفي الْحج{: قوله في -رضي اهللا تعالى عنه- مسعود بن اهللا عبد عن جرير بناروى 

  ".تغضبه حتى صاحبك تماري

يعني أن الجدال يحمل على العموم فيما يكون ممنوعاً، وهو المراء، لكن المجادلة التي تكون بمعنى المحاورة 
، ]سورة النحل) ١٢٥([ }وجاِدلْهم ِبالَِّتي ِهي َأحسن{ :-عز وجل-قال اهللا التي يراد بها التوصل إلى الحق، كما 

فهذا ال إشكال فيه، لكن أن تجادل صاحبك الجدال العقيم الذي يهدف من ورائه كل واحد من المتجادلين إلى 
ذهبه، فهذا زحزحة صاحبه عن قوله وإخراجه منه وفتله من ذلك، ويريد أن ينتصر لقوله ولنفسه ويصحح م

وهو الذي عليه عامة أهل العلم في تفسير الجدال هنا، خالفاً لما ذكره كبير المفسرين ابن جرير ، هو الممنوع
ليس هذا للنهي عن الجدل بمعناه العام وإنما هو نهي عن :  حيث حمله على معنى آخر فقال-رحمه اهللا-

، وأنه موقَّت -صلى اهللا عليه وسلم-براهيم الجدل في الحج خاصة من حيث أصل مشروعيته وأنه من دين إ
 :بوقت هو وقته، وهذا المعنى مرده إلى أن أهل الجاهلية كانوا يغيرون في األوقات، كما بين ذلك قوله تعالى

ا ، فربما جاء وقت الحج في شهٍر محرٍم بسبب أنهم كانو]سورة التوبة) ٣٧([ }ِإنَّما النَِّسيء ِزيادةٌ ِفي الْكُفِْر{
صلى اهللا عليه -يغيرون الشهور فيؤخرون ذا الحجة إلى محرم، وهذا أحد األوجه التي فُسر بها قول النبي 
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 ).٩٨٣ص  / ٢ج ) (١٣٥٠( باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة -في كتاب الحج 
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المراد به أن ذا : ، فبعضهم قال)٥())إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اهللا السماوات واألرض((: -وسلم
ع كما هو بعد أن كانوا يغيرون ويؤخرون  وق-صلى اهللا عليه وسلم-الحجة في السنة التي حج فيها النبي 

 وقع في وقته، هذا أحد األقوال في -عليه الصالة والسالم–شهراً شهراً وفي تلك السنة التي حج فيها النبي 
  .توجيه هذا الحديث وبيان معناه

 ليس المقصود بالنهي عن الجدال أن تجادل صاحبك، وإنما المراد ال: وعلى كل حال فإن قول ابن جرير

  .تجادل في مواقيت الحج أنها صحيحة وال تجادل في أصل مشروعيته

 ومجاهد، ،وعطاء العالية، أبو قال وكذا -رضي اهللا عنهما- عباس ابن عن والضحاك ِمقْسم روى وكذا"

 ومقاتل بن حيان، والسدي، ومكحول، الخراساني، وعطاء زيد، بن وجابر وعكرمة، جبير، بن وسعيد
 وقتادة، والحسن، يسار، بن وعطاء النَّخَعي، وإبراهيم أنس، بن والربيع لضحاك،وا دينار، بن وعمرو

  ".والزهري

                                     
ومسلم فـي كتـاب القـسامة والمحـاربين     ) ١٧١٢ص  / ٤ج ) (٤٣٨٥] (التوبة[} براءة{سورة  باب تفسير  -أخرجه البخاري في كتاب التفسير       - 5

 ).١٣٠٥ص  / ٣ج ) (١٦٧٩(تغليظ تحريم الدماء واألعراض واألموال   باب–والقصاص والديات 
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )٨٨(المصباح المنير تفسير ابن كثير 

   السبت بن عثمانخالد/ الشيخ

  

  . وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين

 نهاهم لما ]سورة البقرة) ١٩٧([ }وما تَفْعلُواْ ِمن خَيٍر يعلَمه اللّه{ :وقوله" :-رحمه اهللا تعالى-قال المفسر 

 يوم الجزاء أوفر عليه وسيجزيهم به عالم أنه وأخبرهم الجميل فعل على حثَّهم وفعالً قوالً القبيح إتيان عن

  .القيامة

     عباس ابن وأبو داود عن البخاري روى ]سورة البقرة) ١٩٧([ }وتَزودواْ فَِإن خَير الزاِد التَّقْوى{ :وقوله

 فأنزل ،المتوكلون نحن: ويقولون يتزودون، وال يحجون اليمن أهل كان: قال -مارضي اهللا تعالى عنه-

  .]سورة البقرة) ١٩٧([ }وتَزودواْ فَِإن خَير الزاِد التَّقْوى{: اهللا

 ومعهم مواأحر إذا كانوا: قال -مارضي اهللا تعالى عنه- عمرعن ابن  مردويه وابن جرير ابن وروى

سورة ) ١٩٧([ }وتَزودواْ فَِإن خَير الزاِد التَّقْوى{: تعالى اهللا فأنزل ،آخر زادا واستأنفوا بها رموام أزواده
  ".الكعك ووالسويق الدقيق يتزودوا أن وأِمروا ذلك، عن فَنُهوا ]البقرة

  : اهللا، أما بعدم على رسولالحمد هللا والصالة والسالاهللا الرحمن الرحيم، بسم 

في سياق اآليات التي تتحدث عن الحج، وسبب النزول المذكور هاهنا يتصل بهذا الموضوع فهذه اآلية جاءت 
يقولون وهم،اتصاالً ظاهراً، حيث إنهم كانوا يفعلون ذلك في حج :َّال  يعتقدون بأنهنحن أضياف اهللا، ومن ثم 

لك ما عرف عن سفرهم، أو من حين إحرامهم، وليس المراد بذ من أول ، وذلكيليق أن يحملوا معهم األزواد
اإلحرام قد يحرم الواحد من مكان بعيد، ف إذا دخلوا أرض الحرم وليس اإلحرام،  أنهمالعرب من غير الحمس

وقد يكون الميقات بعيداً، كميقات أهل المدينة، ولكن كان من طقوسهم التي كانوا عليها في الحج أن غير 
الحمس كانوا ؛ ذلك أن  كانوا يلقون األزواد إذا دخلوا أرض الحرم-لحمس هم قريش وما ولدتوا-األحمسي 

  وال وال الزبدةالجبن األلبان يأخذون منهم ما كانوا ون وال يأقطون بمعنى أنؤإذا دخلت أشهر الحج ال يسل

 ، ويسقونهم النبيذم األلبانيطعمونهفقد كانوا وإنما كانوا يطعمون ذلك الحجيج، يأخذون األقط وال غير ذلك، 

يرون أنه ال يليق أن يدخل الحاج من غير الحمس أرض وكانوا  ذلك، وكانوا يتنافسون في هذا مجاناً، ونحو
ميم وظيفتهم في القيام ذلك من ص يرون أنكانوا  حيث ه، كل بذلك يتكفلون لهولذلك كانواالحرم ومعه طعام، 

  . مع قلة ذات اليدعلى البيت

بعض العرب كبعض أهل اليمن كانوا  الكالم فيها عن هذا األمر بالنسبة للحمس، وذلك أن اهنا يختلفهواآلية 
سيررزقهم ويهيئ لهم، فيكون الواحد إذا أحرموا تركوا أزوادهم باعتبار أنهم أضياف اهللا وبالتالي فإن اهللا 

 أمر لهم }وتَزودواْ{:  تعالى قولهكون فيوعليه الذي أشارت إليه اآلية، هوهذا ومنهم عالة على أزواد الناس، 
  .بحمل األزواد معهم في سفرهم إلى الحج
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  يحمل هذه اآلية على ما يتصل بالحج خاصة من حمل األزواد، بحيث إنه يذكر في-رحمه اهللا-وابن جرير 

بر فإنه ال كم،  إلى أداء فرض رب أوما فيه البلغة إلى حجكم،أي  وتزودوا ما فيه بالغكم إلى حجكم، :معناها
 بحيث تسألون الناس وتركنون إلى أزوادهم، ولكن البر في تقوى ربكم م في ترك التزود في أسفاركم للحجلك

  .باجتناب ما نهاكم عنه في سفركم لحجكم

لتقوى اهو  ال خير لكم بإلقاء األزواد أو بترك التزود وإنما خير الزاد أي }فَِإن خَير الزاِد التَّقْوى{: وقوله
  .ومن غيرها وذلك بأن تتقوا ربكم في سفركم إلى الحج بترك ما نهاكم عنه من محظورات اإلحرام

فإن خير  في الحج وفي غير الحج، تزودوا : أيعلى معنى أوسع من هذا،  اآلية ومن أهل العلم من حمل
على هذا وإلى السؤال، ر  فيضطفإن خير الزاد ما اتقى به المرء أسباب الهلكة في سفرهأي الزاد التقوى، 

به سؤال الناس والحاجة  خير الزاد ما تتقي به الهالك وتتقي  فالمقصود بخير الزاد التقوى هنا أي إناالعتبار
  . اآلية المتبادر من المعنى هو هذا، لكن ليسإليهم، فإن الحاجة إلى الناس مذلة

 معنىعلى  ]سورة البقرة) ١٩٧([ } خَير الزاِد التَّقْوىوتَزودواْ فَِإن{ :ن أهل العلم من يحمل قوله تعالىوم

 وهو التقوى، -عز وجل-تزودوا آلخرتكم من دنياكم، ثم وجههم إلى أفضل الزاد الموصل إلى رضوان اهللا 
 وهؤالء يبدو أنه غلب -، وهذا له نظائر في القرآن-تبارك وتعالى-هؤالء جعلوا القضية تتعلق بالعبودية هللا ف

فَِإذَا { : تعالىهم نعم هذه الحال فحملوا نظائر ذلك على هذه المعاني فيما يتصل بالعبادة في مثل قولهعلي
 أن المعنى أنه معروففال، ]سورة الجمعة) ١٠([ }قُِضيِت الصلَاةُ فَانتَِشروا ِفي الَْأرِض وابتَغُوا ِمن فَضِل اللَِّه

 نهاهم عنه إذا نودي للصالة من يوم  بعد أنرة بالبيع والشراءبتغوا من فضل اهللا بالتجاطلب منهم أن ي
 وإنما المراد منهم أن }وابتَغُوا ِمن فَضِل اللَِّه{:  من قولهليس هذا هو المراد:  بعضهم قال إال أنالجمعة،
لك مما م إليه، بعيادة المريض، وصلة األرحام، واتباع الجنائز، وما أشبه ذهمن فضل اهللا مما يقرب يبتغوا

  . والتقرب إليه-عز وجل-التعبد هللا  يكون به

 فالمقصود ،]سورة القصص) ٧٧([ }ولَا تَنس نَِصيبك ِمن الدنْيا{: -تبارك وتعالى- في مثل قوله  األمروكذلك
  المشهور، المعنىهذا هو، و خذ من دنياك ما يحصل به الكفاف والبالغ فإن اإلنسان مضطر إلى ذلك:باآلية

 والدار -عز وجل-الدنيا فيما يبلغك إلى اهللا وال تنس نصيبك من إن المعنى : من أهل العلم من يقول أن إال
  .في مثل هذه النظائر يحملونها على العمل الصالحفهم اآلخرة من األعمال الصالحة، 

ودواْ فَِإن خَير وتَز{: قوله في ه وسبب النزول يدل على أن-واهللا تعالى أعلم-ظاهر اآلية فوعلى كل حال 
ما يحتاجون إليه جمع لهم بين التوجيه إلى التزود في سفرهم وفي حجهم م ]سورة البقرة) ١٩٧([ }الزاِد التَّقْوى

فَِإن { :قال لهمف ثم أرشدهم إلى معنى أشار إليه بهذه المناسبة فإن الشيء بالشيء يذكر، ،من الطعام ونحو ذلك
} وِثيابك فَطَهر{ :في سورة المدثر -تبارك وتعالى- في قوله كما وهذا ]سورة البقرة) ١٩٧([ }قْوىخَير الزاِد التَّ

يذكر ما يتصل بأمور تحصل بها مصلحتهم في أي  يذكر هذا وهذا، -عز وجل-فإن اهللا ، ]سورة المدثر) ٤([
  .هم مما يتصل بهذا المعنىلباس أو التقوت أو نحو ذلك، ويذكر أمراً يتعلق بآخرتالالدنيا من 

 ]سورة القيامة) ٢٣- ٢٢([ }ِإلَى ربها نَاِظرةٌ* وجوه يومِئٍذ نَّاِضرةٌ{ :-تبارك وتعالى-ومن نظائر ذلك أيضاً قوله 

 إلى ربها ناظرة  ومعنىمن البهاء والنضارة،أي ناضرة فمعنى  جمع بين أمر محسوس وأمر معنوي، حيث



 ٣

) ١١([ }ولَقَّاهم نَضرةً وسرورا{ : ومن نظائر ذلك أيضاً قوله تعالى، في اآلخرة الكريمالنظر إلى وجه اهللاأي 

ففي اآلية األولى  ، فالنضرة تكون في الوجه بالحسن والبهاء واإلشراق، والسرور يكون بالنفس،]سورة اإلنسان
نضارة لقاهم ، وهنا -تبارك وتعالى- النظر إلى وجه اهللا يجمع لهم بين نضارة الوجه وبين أعظم لذة وه

  .الوجه وبهجة النفس

) ٢٦([ }قَد َأنزلْنَا علَيكُم ِلباسا يواِري سوءاِتكُم وِريشًا وِلباس التَّقْوى ذَِلك خَير{ :ومن ذلك أيضاً قوله تعالى

 الذي ال لبرد، وذكر لباس التقوىذكر اللباس الذي يلبسه اإلنسان أو يتقي به الحر وافهو ، ]سورة األعراف
  .يستغني عنه العباد

، ظاهرةهي زينة ف ]سورة الصافات) ٦([ }ِإنَّا زينَّا السماء الدنْيا ِبِزينٍَة الْكَواِكِب{ : تعالىقولهمن نظائر ذلك  و
  .،]سورة الصافات) ٧([ }وِحفْظًا من كُلِّ شَيطَاٍن ماِرٍد{ :ثم قال

) ١١٨([ }ِإن لَك َألَّا تَجوع ِفيها ولَا تَعرى{ :-صلى اهللا عليه وسلم- آلدم -تبارك وتعالى-له ومن ذلك قو

نفى عنه العري، وهو أمر يتصل بالظاهر،  و، نفي الجوع عنه وهو شعور داخلي، فجمع له بين]سورة طـه
معناه تزودوا  ]سورة البقرة) ١٩٧([ }ير الزاِد التَّقْوىوتَزودواْ فَِإن خَ{ : أن قولهفالمقصود هذا كثير في القرآن،و

تزود به في هذه الدار هو تقوى نبههم بهذه المناسبة إلى أن خير ما ي ثم من األقوات ما فيه بالغكم إلى حجكم،
  .واهللا أعلم ؛ ألن اآلخرة دار ال تصلح للمفاليس،-عز وجل-اهللا 

 زاد إلى أرشدهم الدنيا في للسفر بالزاد أمرهم لما :]سورة البقرة) ١٩٧([ }التَّقْوىفَِإن خَير الزاِد { :وقوله"

 لما ]سورة األعراف) ٢٦([ }وِريشًا وِلباس التَّقْوى ذَِلك خَير{ :قال كما إليها، التقوى استصحاب وهو اآلخرة،

 من خير أنه وذكر والتقوى، لطاعةوا الخشوع وهو المعنوي، اللباس إلى اًمرشد نبه الحسي اللباس ذكر

  .وأنفع هذا

 ولم خالفني لمن وعذابي ونكالي عقابي واتقوا: يقول :]سورة البقرة) ١٩٧([ }واتَّقُوِن يا ُأوِلي اَأللْباِب{ :وقوله

  .واألفهام العقول ذوي يا بأمري يأتمر

م فَِإذَا َأفَضتُم من عرفَاٍت فَاذْكُرواْ اللّه ِعند الْمشْعِر الْحراِم لَيس علَيكُم جنَاح َأن تَبتَغُواْ فَضالً من ربكُ{
آلِّينالض ِلِه لَِمنن قَبِإن كُنتُم مو اكُمدا هكَم وهاذْكُرعباس ابن عن البخاريروى : ]سورة البقرة) ١٩٨([} و   

 في يتجروا أن فتأثَّموا الجاهلية اً فيأسواق المجاز وذو ةومجنَّ عكاظ كانت: قال -مارضي اهللا تعالى عنه-

  .الحج مواسم في ]سورة البقرة) ١٩٨([ }لَيس علَيكُم جنَاح َأن تَبتَغُواْ فَضالً من ربكُم{: فنزلت المواسم

 في تجارةوال البيوع يتقون كانوا: قال -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن عن وغيره داود أبو وروى

سورة ) ١٩٨([ }لَيس علَيكُم جنَاح َأن تَبتَغُواْ فَضالً من ربكُم{ :اهللا فأنزل ذكر، أيام: يقولون والحج، الموسم،
 النخعي وإبراهيم ،وقتادة ،المعتمر بن ومنصور وعكرمة، جبير، بن وسعيد ،مجاهد فسرها وهكذا، ]البقرة

  .وغيرهم أنس، بن والربيع

 يحج الرجل عن سِئل -مارضي اهللا تعالى عنه- عمر ابن سمعت: قال أميمة أبي عن جرير ابن روىو

  .]سورة البقرة) ١٩٨([ }لَيس علَيكُم جنَاح َأن تَبتَغُواْ فَضالً من ربكُم{: عمر ابن فقرأ ،تجارة ومعه

  .مرفوعا روي وقد ،جيد قوي وهو موقوف، وهذا



 ٤

 تطوفون أليس: قال ؟حج من لنا فهل ىكرإنا نُ :عمر البن قلت: قال التيمي أمامة يأب عن أحمدروى 

 رجل جاء: عمر ابن فقال ،بلى :قلنا: قال وسكم؟ءر وتحلقون الجمار، وترمون المعرفَ، وتأتون بالبيت،

 - عليه السالم- جبريل عليه نزل حتى يجبه، فلم سألتني الذي عن فسأله -صلى اهللا عليه وسلم- النبي إلى

صلى اهللا عليه - النبي فدعاه ]سورة البقرة) ١٩٨([ }لَيس علَيكُم جنَاح َأن تَبتَغُواْ فَضالً من ربكُم{: اآلية بهذه
  ".)١())حجاج أنتم((: فقال ،-وسلم

 ،هناابن كثير هور في معناها هو ما ذكره المش }لَيس علَيكُم جنَاح َأن تَبتَغُواْ فَضالً من ربكُم{ :قوله تعالى
  ابتغاء الفضل حمل أنه التجارة في الحج، وإن كان هناك من، أيوهو الذي عليه عامة أهل العلم سلفاً وخلفا

  .التجارة في مواسم الحجهو  في معنى اآلية  والمشهورهنا على معنى آخر يتصل بالعبادة، ولكن المعروف

  . في موسم الحجالتجارة  بذلكغير المتواترة ما يبين أن المرادوقد جاء في بعض القراءات 

يخرج  كانأي أن الواحد منهم  ؟حج من لنا فهل، ىكرإنا نُ :عمر البن قلت: قال التيمي أمامة أبي عن: الق
من أجل أن يمكنوه من الحج، فهو يخرج ليرتزق مع هؤالء  من أجرته شيئاً ربما أسقطوأجيراً مع الحجيج، 

فسأل أبو أمامة ابن ، ال يكون مشتغالً بالخدمة في سائر الوقتلكن يحصل على بعض المال، حتى  سالنا
رضي اهللا - فابن عمر ،؟ أي أنه يتساءل عن التشريك في النية هل تبطل حجه أم ال؟حج من لنا هل :عمر
  .]سورة البقرة) ١٩٨([ }ن ربكُملَيس علَيكُم جنَاح َأن تَبتَغُواْ فَضالً م{ أجابه بهذه اآلية، -عنه

المرتبة ه الصورة هي هذأن جد  ي المتعلقة بهذا الحديثمراتب العملسألة  وماألعمال بالنياتومن قرأ حديث 
  . يحج للحج فقط فهو بالعمل وال يلتفت إلى شيء آخر-عز وجل-أن يقصد وجه اهللا : المرتبة األولىفالثانية، 

يحج ويريد أيضاً فهو يجوز االلتفات إليه، ت إلى أمر يحصل على سبيل التبع مما تف أن يل:تبة الثانيةوالمر
  يجاهد وهو أيضاً يريد الغنيمة، لكن مع إرادة وجه اهللا كمن، لكنه دون األول، وفهذا ال إشكال فيهالتجارة، 

تبارك -اهللا  ليس كمن تمحضت نيته بإرادة وجه  أيضاً فهذا جهاده صحيح ويؤجر عليه، لكنه-عز وجل-
ليس كمن تمحضت نيته ، ومثل ذلك من يصوم ليصح بدنه مع نية التقرب إلى اهللا تعالى فهو أيضاً -وتعالى

 يفسد  ذلكلرياء والسمعة فإن وال تحبط العمل خالفاً لال إشكال فيها تعالى، فكل هذه الصور بإرادة وجه اهللا
  .العمل، وال يجوز االلتفات إليه بحال من األحوال

 كنتم المؤمنين، أمير يا: قلت: قال -رضي اهللا تعالى عنه- عمر مولى صالح أبي عن جرير ابنروى و"

  .الحج؟ في إال معايشهم كانت وهل: قال الحج؟ في تتجرون

 صرف إنما ]سورة البقرة) ١٩٨([ }فَِإذَا َأفَضتُم من عرفَاٍت فَاذْكُرواْ اللّه ِعند الْمشْعِر الْحراِم{: تعالى وقوله

 فروعي معينة بقعة به سمي ومؤمنات، كمسلمات جمع األصل في ألنه مؤنث؛ على علماً كان وإن عرفات

  .جرير ابن اختاره. فصرف األصل، فيه

 بإسناد السنن وأهل أحمد اإلمام روى ولهذا الحج؛ أفعال عمدة وهي الحج، في فووقال موضع: وعرفة

صلى اهللا عليه - اهللا رسول سمعت: قال -رضي اهللا تعالى عنه- لديليا مريع بن الرحمن عبد عن صحيح

                                     
  .إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح: ؤوطشعيب األرنوقال ) ١٥٥ص  / ٢ج (أخرجه أحمد في المسند  - 1



 ٥

 فمن ثالثة منى وأيام ،أدرك فقد الفجر يطلع أن قبل عرفة أدرك فمن -ثالثاً- عرفات الحج((: يقول -وسلم

  .)٢())عليه إثم فال تأخر ومن عليه إثم فال يومين في تعجل

صلى اهللا عليه - النبي ألن النحر؛ يوم من الثاني الفجر طُلوع إلى عرفة يوم الزوال من الوقوف ووقت
 عني لتأخُذوا((: وقال الشمس غربت أن إلى الظهر صلى أن بعد الوداع حجة في وقف -وسلم

  ".)٤())أدرك فقد الفجر يطلع أن قبل عرفة أدرك فمن((: الحديث هذا في وقال )٣())مناسككم

أفضتم إذا  يعني ]سورة البقرة) ١٩٨([ }رفَاٍت فَاذْكُرواْ اللّه ِعند الْمشْعِر الْحراِمفَِإذَا َأفَضتُم من ع{ :قوله تعالى
  عندمزدلفة، وسيأتي الكالم على هذا هو بهذا االعتبارالمقصود بالمشعر الحرام  ف،من عرفات إلى مزدلفة

بيان وجه مع ، ]سورة البقرة) ١٩٩([ }فَاض النَّاسثُم َأِفيضواْ ِمن حيثُ َأ{ : قوله تعالى اآلية التالية وهيتفسير
  .وتأخير، أو أنها على هذا الترتيباآلية وهل فيها تقديم 

صلى اهللا - اهللا رسول أتيت: قال -رضي اهللا تعالى عنه- الطائي الم بن حارثة بن مضرس بن عروة عنو"
 راحلتي أكللت ،طي جبلي من جئت إني ،اهللا رسول يا: فقلت الصالة، إلى خرج حين بالمزدلفة -عليه وسلم

اهللا عليه صلى - اهللا رسول فقال ؟حج من لي فهل عليه، وقفت إال جبل من تركت ما واهللا ،نفسي وأتعبت
 هحج تم فقد نهاراً أو ليالً ذلك قبل بعرفة وقف وقد ندفع، حتى معنا فوقف هذه، صالتنا شَِهد من((: -وسلم

  ".الترمذي وصححه السنن وأهل أحمد اإلمام واهر )٥())هتفثَ وقضى

 إنه :هل يقال أو بعد منتصف الليل؟ و،ا غاب القمرمنى إذإلى ة أن يدفعوا فَعير الضغهل يجوز ل :مسألة
،  ألهل العلممسألة فيها كالم معروفهذه  ؟ أن يصلوا صالة الفجر بعدحتى يسفر جداً بها وا أن يبقيستحب

من شهد ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-ذلك لغير الضعفة أن النبي   ال يجوزإنه: لومما يحتج به من يقو
  .)٦())وقضى تفثه ه فقد أتم حج أو نهاراًووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ليالً صالتنا هذه

  .فجر يوم النحر في المزدلفةيعني صالة ال ))من شهد صالتنا هذه((: فقوله

 -عليه الصالة والسالم-وقف   أي عند المشعر الحرام حتى يسفر جداً، وقد))حتى ندفعووقف معنا (( :وقوله

  .حتى أسفر جداً

إلى الفجر، ويسن له أن يبقى في المزدلفة  أن يبقى ى الحاجنه يجب علإ: فهذا من أقوى ما يستدل به من قال
مسألة خالفية مشهورة، لذلك فهذه على كل حال  بالدفع قبل ذلك إال للضعفة، وحتى اإلسفار، وال يرخص

  .أن يحتاط لنفسهينبغي لمن كان من غير الضعفة 

                                     
النسائي فـي   و)٢١٤ص  / ٥ج ) (٢٩٧٥( باب ومن سورة البقرة      -الترمذي في كتاب تفسير القرآن عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم               أخرجه - 2

 ٢ج ) (١٨٨٧(يتم الحج  بم  باب–ناسك  والدارمي في كتاب الم    )٤٢٤ص   / ٢ج  ) (٤٠١٢( باب فرض الوقوف بعرفة      - كتاب الحج    -السنن الكبرى   
 ).٢٩٧٥( وصححه األلباني في صحيح سنن الترمذي برقم )٨٢ص / 

: -صلى اهللا تعالى عليه وسـلم     - باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا وبيان قوله          - في كتاب الحج     ))عني((: أخرجه مسلم دون قوله    - 3

  ).٩٤٣ ص  /٢ج ) (١٢٩٧()) لتأخذوا مناسككم((

 ).٢(سبق تخريجه برقم  - 4

ص  / ٣ج ) (٨٩١( باب ما جاء فيمن أدرك اإلمام بجمع فقد أدرك الحـج      -صلى اهللا عليه وسلم   - أخرجه الترمذي في كتاب الحج عن رسول اهللا          - 5
  ).٦٣٢١(وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم ) ٢٣٨

  .سبق تخريجه - 6



 ٦

 بن علي قال: المسيب ابن قال: قال جريج ابن أخبرني ،الرزاق عبد رواه لما عرفات سميت إنما: قيل ثم"

 - مصلى اهللا عليه وسل- إبراهيم إلى -عليه السالم- جبريل اهللا بعث: -رضي اهللا تعالى عنه- طالب أبي

  ".عرفة سميت فلذلك ذلك، قبل مرة أتاها قد وكان، عرفت: قال عرفة أتى إذا حتى به، فحج

نعم، ثم ذهب به إلى المزدلفة، : عرفت؟ قال: طوف به في المناسك فجاء به إلى عرفة فقال لهأنه كان ييعني 
 في مناسكال - وسلمصلى اهللا عليه-ه يطوف به في المناسك ويعرفكان  عند الجمار، وهكذا  بهثم ذهب

واهللا ، وبعضهم يقول غير هذا ولهذا سميت عرفة، هل عرفت؟: ويقول لهالحج، فكان يسأله في كل مرة 
  .تعالى أعلم

 يِري كان جبريل نأل ؛عرفة سميت إنما: قال عطاء عن سليمان أبي بن الملك عبد عن :المبارك ابن وقال"

  ".عرفات تفسمي ،تعرفْ عرفْت: فيقول المناسك، إبراهيم

ولم بعرفة ذا االسم  يختص ذلك بعرفة فقط، فلماذا خص همجبريل كان يريه المناسك ولإن : قد يقول قائل
  طلق على مزدلفة أو منى مثالً؟ي

من األسماء ما هو مرتجل، ومنها ما هو منقول، فاهللا ، فاألسماء ال تعللإن :  أهل اللغةالجواب هو كما يقولف
  .تعالى أعلم

 سميت :وبعضهم يقول،  روايات إسرائيلية وهذه، تعارفا فيهاآدم وحواء قيل لها ذلك؛ ألن: هم يقولبعضو

 يتكرر كل سنة في نفس مكاني زماني حيث يجتمعون فيها، فهي عيد يتعارفون فيها الناس عرفات؛ ألن
حر وأيام التشريق عيدنا  ويوم النةيوم عرف((: -صلى اهللا عليه وسلم-لذا قال النبي وفي مكان واحد، والوقت 

  .)٧())أهل اإلسالم

  .أعلم فاهللا -مرضي اهللا تعالى عنه- مجلز وأبي عمر وابن عباس، ابن عن نحوه وروي"

 جبل: وسطها في للجبل ويقال ،هالل وزن على ،وإالل األقصى، والمشعر رام،الح المشعر عرفات وتسمى

  ".الرحمة

فَِإذَا َأفَضتُم من عرفَاٍت فَاذْكُرواْ اللّه ِعند الْمشْعِر { : المراد بقولهت هي المشعر الحرام، لكن ليس:عرفاتيقال ل
لى معنى أخص وهو على المزدلفة، ويطلق أيضاً ع يطلق، فالمشعر الحرام هنا ]سورة البقرة) ١٩٨([ }الْحراِم

بينها وبين شعر األقصى تفريقاً  الم:عرفةيقال ل، كما  قزحجبل:  وهو المكان الذي يقال لهجزء من مزدلفة،
 هي ، وهذه التسمية بدالً من المشعر الحرامالمشعر الحالل :-بعض النسخكما في -يقال لعرفة و، مزدلفة

 المشعر  هيعرفة كونتالتي من الحرم، فوإنما المزدلفة هي ألن عرفة أصالً ليست من الحرم، نسب؛ األ
  . الحرامالمشعر  هيومزدلفة ،الحالل والمشعر األقصى

 حتى بعرفة يقفون الجاهلية أهل كان": قال -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن عن حاتم أبي ابنوروى "

صلى اهللا - اهللا رسول فأخر دفعوا، الرجال وسءر على العمائم كأنها الجبال وسءر على الشمس كانت إذا

                                     
  باب ما جاء في كراهيـة  -والترمذي في كتاب الصوم ) ٢٩٥ص  / ٢ج ) (٢٤٢١( باب صيام أيام التشريق -وم  أخرجه أبو داود في كتاب الص      - 7

 )٢٥٢ص   / ٥ج  ) (٣٠٠٤( باب  النهي عن صوم يوم عرفة         -والنسائي في كتاب مناسك الحج      ) ١٤٣ص   / ٣ج  ٠) ٧٧٣(الصوم في أيام التشريق       

 ).٢٤١٩( داود برقم أبيوصححه األلباني في صحيح 
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 وصلى بالمزدلفة وقف ثم": وزاد ،مردويه ابن ورواه )٨("الشمس غربت حتى عرفة من الدفعة -عليه وسلم

  .اإلسناد حسن وهذا "دفع اآلخر الوقت في وكان شيء كل أسفر إذا حتى بغَلَس، الفجر

 يزل فلم": فيه قال مسلم صحيح في الذي الطويل -مارضي اهللا تعالى عنه- اهللا عبد بن جابر حديث وفي

رضي - أسامة وأردف القُرص، غاب حتى قليالً ةالصفر وذهبت الشمس، غربت حتى -بعرفة يعني- واقفاً
 رأسها إن حتى الزمام، للقصواء شنق وقد -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول ودفع خلفه، -اهللا تعالى عنه

  ".رحله كوِرم ليصيب

  . سيرهافي السير، وإنما يضعف االنطالق  تستطيعالمعناه أنها ف الزمام لناقةإذا شنق ل

 الًبح أتى كلما ))السكينة السكينة الناس، أيها((: اليمنى بيده ويقول ،رحله وركم ليصيب رأسها إن حتى"
  ".تصعد حتى قليالً لها أرخَى بالحال من

تحتاج إلى مزيد من الجهد من والرحل ، ستطيل الممتد،الم حبال الرمل: أي ،بالحال من الًبح أتى كلما :قوله
  .بسهولة ويسر تسير تستطيع أن حتى  يرخي لها- عليه وسلمصلى اهللا-أجل المشي عليه وتجاوزه، فلرفقه 

 يسبح ولم وإقامتين، واحد بأذان والعشاء المغرب بها فصلى المزدِلفة أتى حتى تصعد، حتى قليالً لها أرخَى"

 القصواء ركب ثم وإقامة، بأذان الصبح له تَبين حين الفجر فصلى الفَجر طلع حتى اضطجع ثم ،شيئاً بينهما

 فدفع جداً، أسفر حتى واقفاً يزل فلم ووحده، وهلله وكبره اهللا فدعا القبلة، فاستقبل الحرام المشعر أتى حتى

  .)٩ (الشمس تطلُع أن قبل

صلى - اهللا رسول يسير كان كيف سِئل أنه -مارضي اهللا تعالى عنه- زيد بن أسامة عن ينالصحيح وفي
 السير، انبساط هو: والعنق ،)١٠("نَص فجوة وجد فإذا العنَق يسير كان: "لقا دفَع؟ حين -اهللا عليه وسلم

  ".فوقه والنص

  .الً، فإذا وجد فرجة أسرع قليالً، وإنما يمشي مشياً معتد-صلى اهللا عليه وسلم-يعني أنه ال يسرع في مشيه 

 أن ه يؤخذ من في عرفة القصواء في مزدلفة عند الدعاء بعد الفجر وكذلك-صلى اهللا عليه وسلم-ركوبه و
  .ذلك إذا تيسر له  السيارة ونحوهاوهو راكب وكذا في مزدلفة بعد الفجر في عرفةاألفضل أن يدعو اإلنسان 

  ." كلها المزدلفة الحرام المشعر: -مارضي اهللا تعالى عنه- عمر ابن قال: قال سالم عن الرزاق عبدوروى "

هذا شعار : قولتف مأخوذ من الشعار، والشعار هو العالمة، إنه:  أهل العلم بعضربما يكون ذلك كما يقول
  .بمعنى عالمةلكذا 

كل هذه يفعلها الحاج  ومبيت، فجملة من أعمال الحج يشرع إقامتها في مزدلفة، من صالة ودعاء وذكروهناك 
أن بات  بعد الفجرصلى فيها  و المغرب والعشاء-صلى اهللا عليه وسلم- صلى فيها النبي  حيثفي المزدلفة،

  .التي تقام في مزدلفةمن جملة شعائر الحج، هي  فهذه األعمال  جداً، حتى أسفر-عز وجل-فيها، وذكر اهللا 

                                     
 .إسناده حسن لغيره: وقال األلباني) ٢٦٢ص  / ٤ج (وصحيح ابن خزيمة ) ٣٧ص  / ٢ج (تفسير ابن أبي حاتم  - 8

 ).٨٨٦ص  / ٢ج ) (١٢١٨ (-وسلم عليه اهللا صلى- يالنب حجة باب -أخرجه مسلم في كتاب الحج  - 9

 باب اإلفاضة من عرفـات  -ومسلم في كتاب الحج ) ٦٠٠ص  / ٢ج  ()١٥٨٣( باب السير إذا دفع من عرفة     - أخرجه البخاري في كتاب الحج       - 10
 .)٩٣٦ص  / ٢ج ) (١٢٨٦( بالمزدلفة في هذه الليلة  إلى المزدلفة واستحباب صالتي المغرب والعشاء جميعاً
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فَاذْكُرواْ اللّه {: قوله عن سئل أنه -مارضي اهللا تعالى عنه- عمر ابن عن نافع عن حجاج عن هشَيم وقال"
  ".حوله وما الجبل هو: فقال: الق ]سورة البقرة) ١٩٨([ }ِعند الْمشْعِر الْحراِم

  . آنفاًجبل قزح الذي أشرت إليه الجبلب يقصد 

 والربيع والسدي، ومجاهد، وعكرمة، جبير، بن وسعيد -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن عن وروي"

  ".الجبلين بين ما هو: قالوا أنهم وقتادة والحسن، أنس، بنا

 ، وهواللذان بينهما مضيق يدخل منه الحجاجزمين، وهما الجبالن  ما بين المأيعني حد مزدلفة من جهة عرفة

ا بعدهما تبدأ م عنها، فمانمن أوضح ما يكون للداخل إلى مزدلفة، وهما ليسا من مزدلفة، وإنما هما خارج
 إلى  يمتدانهذان الجبالن و-ما بين هذين الجبلينأي -وأوسط الطرق   أوضحهذا المكان هو منومزدلفة، 
  .همامزدلفة ما بينودلفة من جهة وادي محسر، نهاية مز

: -صلى اهللا عليه وسلم- النبي عن -رضي اهللا تعالى عنه- مطعم بن جبير عن أحمد اإلمامروى  وقد"

 مكة فجاج وكل محسر، عن وارفعوا موقف مزدلفة وكل ،عرنة عن وارفعوا موقف عرفات كل((: قال

  .)١١())ذبح التشريق أيام وكل منْحر،

 والبيان الهداية من عليهم، بهاهللا  أنْعم ما على لهم تنبيه ]سورة البقرة) ١٩٨([ }واذْكُروه كَما هداكُم{ :وقوله

وِإن {: قال ولهذا -عليه السالم- الخليل إبراهيممن الهداية  عليه كان ما على الحج مشاعر إلى واإلرشاد
آلِّينالض ِلِه لَِمنن قَبصلى - الرسول وقبل القرآن وقبل الهدي هذا قبل من: قيل ]سورة البقرة) ١٩٨([ }كُنتُم م

  ".وصحيح ومتالزم متقارب والكل ،-اهللا عليه وسلم

 هو الذي جاء بالقرآن، وهذه األمور -صلى اهللا عليه وسلم- النبي ن أل؛وصحيح ومتالزم متقارب الكلنعم 
 الدفع إلى مزدلفة إلى غير ذلك بعد أن كان الناس يقفون التي عرفوها من أعمال الحج من وقوفهم بعرفة ثم

 -عز وجل- كل ذلك إنما جاء بهداية اهللا ،ال يخرجون إلى عرفةومن الحمس في مزدلفة أو في حدود الحرم 

  . وال خالف بينها ال إشكالفعرفهم مناسكهم، فهذه المعاني معاٍن -صلى اهللا عليه وسلم-لهم حينما بعث نبيه 

  :وأوجه إعرابها }فَالَ رفَثَ والَ فُسوقَ والَ ِجداَل ِفي الْحج{ :في قوله تعالىلقراءات ا

  :قالو أربع قراءات }فَالَ رفَثَ والَ فُسوقَ والَ ِجداَل ِفي الْحج{:  قوله تعالىفي ذكر أبو حيان

  .} وال جداٌل في الحجفال رفثٌ وال فسوقٌ{: قرأ أبو جعفر بالرفع والتنوين في الثالثة: األولى

  .}فال رفثاً وال فسوقاً وال جداالً في الحج{:  في الثالثةنوقرأ أبو رجاء العطاردي بالنصب والتنوي: الثانية

، من }فال رفثَ وال فسوقَ وال جداَل في الحج{: -وهي قراءتنا- قرأ الكوفيون ونافع بفتح الثالثة: الثالثة
  .غير تنوين

  .}فال رفثٌ وال فسوقٌ وال جداَل في الحج{: وأبو عمرو برفع األولين وفتح الثالث، أيقرأ ابن كثير : الرابعة

  :أوجه اإلعراب للقراءات األربع

                                     
يف، سليمان بن موسى حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضع: ، وقال شعيب األرنؤوط)١٦٦ص  / ٩ج (وابن حبان ) ٨٢ص / ٤ج ( أخرجه أحمد - 11
  . لم يدرك جبير بن مطعم، وقد اضطرب فيه ألواناً- وهو األموي المعروف باألشدق–
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أبي حيان ملخص من تفسير في  } في الحجفال رفثٌ وال فسوقٌ وال جداٌل{وجه رفع الجميع مع التنوين 
، أو أن }في الحج{دها على االبتداء، والخبر  غير عاملة ورفعه ما بع"ال" تكون إما أن: على وجهين: يقول

  . عاملة عمل ليس فيكون في الحج في موضع نصب خبراً لها"ال"تكون 

 ال تعمل عمل ليس "ال"ثم ذكر أسباباً كثيرة لضعفه في أن ، جزم به ابن عطية وهو ضعيف: يقول أبو حيان

  .إال في القليل

هي منصوبة على المصادر، : ، يقول أبو حيان}جداالً في الحجفال رفثاً وال فسوقاً وال {: وجه نصب الثالثة
في {جادل جداالً، ويكون والعامل فيها أفعال من لفظها، والتقدير، فال يرفث رفثاً وال يفسق فسوقاً، وال ي

  . متعلقاً بما شئت من هذه األفعال على طريقة اإلعمال والتنازع}الحج

تعمل  نافية للجنس "ال"فثَ وال فسوقَ وال جداَل في الحج، على أن فال رالقراءة الثالثة وهي فتح الثالثة 
  .عمل إن

  : بغير تنوين، ففيها أوجه}وال جداَل{ن بالتنوين، وفتح وهي رفع األوليأما القراءة الرابعة 

  . مهملة، والرفع باالبتداء والخبر محذوف"ال"ن على أن أن يكون الرفع في األولي: األول

 في الرفث والفسوق عاملة عمل ليس، وفتحت وال جدال على أن ال نافية "ال"أن تكون : والوجه الثاني
  .للجنس

 ال نافية ن على تقدير فال يكونن رفثٌ وال فسوقٌ، وفتح الثالث على تقدير أنرفع األولي: الوجه الثالث

ن فيهما النهي، والثالث فيه اإلخبارللجنس، فاألولي.  

وا وإنما افترقت الحروف عندهم عند من قرأ هذه القراءة؛ ألنهم جعل: جه األخيرول أبو عبيد في هذا الويق
 ال شك في : أي}وال جدال{:  أي ال يكون فيه ذاك، وتأولوا قوله،، بمعنى النهي}فال رفثٌ وال فسوقٌ{: قوله

  .-عليهرحمة اهللا تعالى - أنه في ذي الحجة، وهي القراءة التي اختارها ابن جرير الحج وال اختالف

فة بين إعراب الجدال، وإعراب  المخالَفإذا كان ذلك كذلك فالذي هو أولى بالقراءة من القراءات: يقول
 إعرابيهما بين خولف أجله من الذي أن -باللغات الفهم أهل من كان اإذ- ذلك سامع ليعلمالرفث والفسوق 

  .معنييهما اختالف

 الكالم بعض تتبع قد العرب كانت إذ معانيه، اختالف على إعرابه باتفاق ذلك جميع قراءة صواباً كان وإن

  .الكالم من النوع هذا في وخاصة المعاني، اختالف مع بإعراب بعضاً

  .. وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه أجمعين، والحمد هللا رب العالمين،واهللا أعلم
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )٨٩(المصباح المنير تفسير ابن كثير 

   السبت بن عثمانخالد/ الشيخ

  

  . وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين

النَّاس واستَغِْفرواْ اللّه ثُم َأِفيضواْ ِمن حيثُ َأفَاض { : في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
ِحيمر غَفُور اللّه أمر تعالى كأنه عليه، وترتيبه خبر على خبر لعطف هاهنا" ثم" ]سورة البقرة) ١٩٩([ }ِإن 

 جمهور مع وقوفه يكون أن وأمره الحرام، المشعر عند اهللا ليذكر المزدلفة إلى يدفَع أن بعرفات الواقف

 من يخرجون يكونوا لم فإنهم ،قريشاً إال بها يقفون يصنعون، الناس جمهور نكا كما ،بعرفات الناس

  ".بيته وقُطَّان بلدته، في اهللا أهل نحن: ويقولون ،الِحلِّ أدنى عند الحرم طرف في فيقفون الحرم،

  :بسم اهللا الرحمن الرحيم، الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد

 :-عز وجل-جاء بعد قوله ، }ثُم َأِفيضواْ ِمن حيثُ َأفَاض النَّاس واستَغِْفرواْ اللّه{: -تبارك وتعالى-فقوله 

 }لَيس علَيكُم جنَاح َأن تَبتَغُواْ فَضالً من ربكُم فَِإذَا َأفَضتُم من عرفَاٍت فَاذْكُرواْ اللّه ِعند الْمشْعِر الْحراِم{

فَاذْكُرواْ اللّه ِعند الْمشْعِر الْحراِم واذْكُروه كَما { : إذا انتقلتم من عرفة إلى مزدلفةيعني ] سورة البقرة)١٩٨([
آلِّينالض ِلِه لَِمنن قَبِإن كُنتُم مو اكُمد{ : ثم قال]سورة البقرة) ١٩٨([} هالنَّاس ثُ َأفَاضيح واْ ِمنَأِفيض ثُم{ 

 مع  للترتيب بابهاعلى "ثم " على هذا من مزدلفة إلى منى فتكونهي  هذه اإلفاضةهلف ]سورة البقرة) ١٩٩([
 حيث  التي ذكرت قبل وهي اإلفاضة من عرفات إلى مزدلفة نفسها اإلفاضة هنا هينأم  أ،المهلة والتراخي

ن أ أم على هذا ليست للترتيب،" ثم" فتكون }لْمشْعِر الْحراِمفَِإذَا َأفَضتُم من عرفَاٍت فَاذْكُرواْ اللّه ِعند ا{ :قال
  ؟في الكالم تقديماً وتأخيراً

 يحتمل أن يكون هذا من باب لكنال يلجأ إليه إال للضرورة، ا ذأما القول بأن في الكالم تقديماً وتأخيراً فهف
من غير نظر إلى  ف فقط تكون لمجرد العط"ثم"، أي أن عطف جملة على جملة من غير قصد للترتيب

 -عز وجل- أمرهم بالذكر إذا أفاضوا من عرفات كما أن اهللا -عز وجل-إن اهللا : الترتيب، وبالتالي نقول

 أن يذكروه إذا أفاضوا من عرفات في المزدلفة،  منها:وجههم بجملة أموروأمرهم بأن يفيضوا من عرفات 
 حيث تفعل الحمسفة ال أن يقفوا دون ذلك كما كانت  إلى مزدلكون إفاضتهم من عرفة من الحلووجههم أن ت

نحن قطان البيت وأهل الحرم فال نخرج منه إلى الحل، فكان الناس يذهبون إلى عرفة وهم : يقولونكانوا 
 فاهللا قال ،إلى عرفة أصالً لم يخرجوا وهؤالءيقفون عند طرف الحرم، فالناس يفيضون من عرفة إلى مزدلفة 

، فيكون هذا من باب عطف جملة على جملة دون مراعاة للترتيب؛ }واْ ِمن حيثُ َأفَاض النَّاسثُم َأِفيض{: لهم
هناك أمرهم بالذكر، وهنا أمرهم أن تكون إفاضتهم من عرفات، فمن عرفة، ألنه ال زال يتحدث عن اإلفاضة 

  أيأن يكون المخاطب به هم الحمس،يمكن بهذا االعتبار  }ثُم َأِفيضواْ{ :قولهال كما كانت تفعله الحمس، ف

  . ليست للترتيب، وإنما هي لمجرد العطف"ثم "بالتاليقريش ومن ولدت، و



 ٢

  من مزدلفة إلىأي اإلفاضةغير األولى،  ن اإلفاضة إنما هي إفاضة أخرىإ على وجهها و"ثم"ن إ: وإذا قلنا

مزدلفة أن  في المشعر الحرام في وا يأمرهم بعد أن يقف، أي أنهلجميع الناسعلى هذا منى فيكون الخطاب 
  . لجميع الناس بأن يفيضوا من عرفة إلى مزدلفةاًويحتمل أن يكون ذلك أيضاً أمر، يفيضوا منه إلى منى

ِمن حيثُ {: قوله على بابها من الترتيب، و"ثم" تكون ،إن األمر هنا باإلفاضة من مزدلفة إلى عرفة: فإذا قلنا
النَّاس الذي نقتدي به في المناسك-صلى اهللا عليه وسلم-ن يكون المراد به إبراهيم يمكن أ }َأفَاض .  

كما تفيض سائر قبائل العرب أو سائر ، فيكون المعنى أفيضوا  أفيضوا من عرفة، أيوإذا كان على األول
ا من  على ظاهره"ثم"تكون  هذا لىع، وويبقون في الحرميخالفون كانوا األمة خالفاً لهؤالء الحمس الذين 

  .الترتيب

 مع -رحمه اهللا-، وممن قال بهذا ابن جرير الطبري اً وتأخيراًفي اآلية تقديمإن : وبعض أهل العلم يقول
، مع سياق الجملة تفاوتت أقوالهم في وبأصله قالواهم أقوال هؤالء وتفاوتها في هذا التقديم والتأخير، لكنتغاير 

الْحج َأشْهر معلُوماتٌ فَمن { :رى أن الترتيب هكذا ي-رحمه اهللا-ابن جرير الطبري فأنه خالف األصل، 
جاَل ِفي الْحالَ ِجدوقَ والَ فُسفَثَ وفَالَ ر جالْح ِفيِهن ض{: وبعد ذلك ]سورة البقرة) ١٩٧[( }فَر واْ ِمنَأِفيض ثُم

النَّاس ثُ َأفَاضيا تَفْ{ :ثم ]سورة البقرة) ١٩٩([ }حمواللّه هلَمعٍر يخَي لُواْ ِمنوهذا فيه  ،]سورة البقرة) ١٩٧[( }ع
  .شيء من التكلف

صلى -ي قوله تعالى مثالً عن عيسى  ومنها ما هو بعيد، ففها ما هو قريبمن ،والتقديم والتأخير له أمثلة تذكر
ِإنِّي { : فقوله]سورة آل عمران) ٥٥([ } ِمن الَِّذين كَفَرواِْإنِّي متَوفِّيك وراِفعك ِإلَي ومطَهرك{ :-اهللا عليه وسلم

ِإلَي كاِفعرو فِّيكتَوستوفيك من المراد بها ليست الوفاة الحقيقية المعروفة وإنما إ:  هذه الوفاة إما أن نقول،}م
 فيكون  الوفاة الصغرى، التي تسمى رفعه في حال النوم بمعنى أنه أو متوفيك يعني في النوم،،بروحك وبدنك
وإذ قال اهللا يا عيسى إني رافعك إلي : ( وتقديرهتقديم وتأخير الكالم في: أو يقالاً، كالم مرتبعلى هذا ال

  تكونبهذا االعتبار فالوفاة، أن ينزل إلى األرضبعد أي في النهاية،  ومطهرك من الذين كفروا، ومتوفيك

 أحد األمثلة القول في اآلية راجحاً، وإنما المقصود أن هذا اذه أنوال أعني  الوفاة المعهودة، وهيحقيقية، 

  .التقديم والتأخير، واهللا تعالى أعلمالتي يدعى فيها 

 للترتيب، لكن ليس الترتيب في الواقع "ثم"هناك صورة أخرى أيضاً أو وجه آخر يمكن أن يقال فيه إن و
راً يرتب بعضها على بعض دون أن يقصد أن ذلك  يذكر أخبا، حيثوالخارج، وإنما هو الترتيب في الذكر

فعلت كذا ثم فعلت كذا ثم فعلت كذا ثم فعلت كذا، وأنت ال : إلنسان، كأن تقول في الواقع والخارجمرتب 
ترتب هذه فأنت ريد أن تعدد عليه، أنك إنما تالسياق أحياناً يبين وتقصد أن هذه األمور مرتبة بهذه الطريقة، 

؛ ولذلك ينبغي أن "ثم"ـون أن تقصد أن ذلك وقع في الخارج مرتباً كما ذكرته معطوفاً باألمور في الذكر د
 دون أن يكون األمر كذلك في الواقع ترتيب األخبار أو الجمل بعضها على بعضيمكن أن تكون ل "ثم"يعلم أن 

 مطالب به من  هو، فاإليمان] سورة البلد)١٧([ }ثُم كَان ِمن الَِّذين آمنُوا{ :قوله تعالىومن أمثلة ذلك من القرآن 
 الجمل واألخبار هذا من باب ترتيب: بعض أهل العلم يقولولذلك فإن منه عمل أصالً، يقبل لم البداية وإال 

  .بعضها على بعض، واهللا أعلم



 ٣

 بالمزدلفة، يقفون دينها دان ومنكانت قريش :  قالت-ارضي اهللا تعالى عنه-روى البخاري عن عائشة "

  ".بعرفات يقفون العرب سائر وكان الحمس، ونيسم انواوك

 في نظر العرب اً وتديناً تمسكأكثر قبائل العربأن ألنهم يتحمسون لدينهم، يعني : قيل ،الحمس ونيسم كانوا
  . من القيام على البيت-عز وجل- نظراً لما لهم من المكانة وما أعطاهم اهللا ؛قريش هم تقديرهمو

 فذلك منها، يفيض ثم بها يقف ثم عرفات، يأتَي أن -صلى اهللا عليه وسلم- نبيه اهللا أمر اإلسالم اءج فلما"

  .]سورة البقرة) ١٩٩([ }ِمن حيثُ َأفَاض النَّاس{ :قوله

   ".وغيرهم والسدي، وقتادة، وعطاء، ومجاهد، -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن قال وكذا

 ال  والمعنى سائر الناس، أويعني سائر القبائل، }ِمن حيثُ َأفَاض النَّاس{: راد بقوله الم يكونوبهذا االعتبار

 للترتيب فال بد "ثم" أفيضوا من حيث أفاض الناس، فهنا إن قلنا إن ، وإنماوتقفوا في حد الحرمتنفردوا دونهم 
خبر على وة، تيب جملة على جمل تر أي، فقطفي الذكر ن هذا ترتيبإ: أن نقول بالتقديم والتأخير أو يقال

  . به ما يقع في الخارج، واهللا أعلمى فقط دون أن يكون ذلك مراع أمرأمر علىوخبر، 

  ".اإلجماع عليه وحكى جرير، ابن واختاره"

 ثم بعد ذلك ، مزدلفة، هذا الذي قاله ابن جريرمن عرفة إلىأنهم يفيضون  الذي حكى عليه ابن جرير اإلجماع
على " ثم" يجعل بأن" ثم" القول الذي يستشكل في-مع هذا-كأنه أراد أن يوجه  وقديم والتأخير،ذكر القول بالت

ن بعضهم رده إحتى ون بالتقديم والتأخير هم قليل القائلالكالم فيه تقديم وتأخير، و: ل للترتيب، فقاظاهرها
  . مثل ابن عطية، وهو خالف األصل،هذا ال يصح: صراحة وقال

  أن اإلفاضة المراد بها اإلفاضة من مزدلفة إلى منى وهوأنه كان يستحسن القول اآلخرلكن ابن جرير مع 

ولكنا ال نستجيز مخالفة   هذا قول جيد، ووجهه حسن: ومع ذلك قال ابن جرير،وهذا القول قال به كثيرون
،  أيضاً جداًون كثير بالقول الثانيون باإلجماع قول األكثر، وإال فالقائلقصود ابن جريرم، ومعلوم أن اإلجماع
  .فاهللا أعلم

 أن اإلفاضة من  وهي، بالقول اآلخر ابن جرير يقولإن: وناً من أهل العلم يقوللكن العجيب أنك ترى كثير
 على بابها، هذا من جهة، "ثم" أنهم نظروا إلى أنه جعل ، فربماهذا في مزدلفة، وال أدري ما الذي أوقعهم

دون ما ى هذا ربما نظروا إل بعد أن ذكر وجهه، وأنه قول حسن، فلثانيومن جهة أخرى أنه استحسن القول ا
 يتحدث عن معنى وكأنه كما هو معروف أنك تجده -رحمه اهللا-أسلوب ابن جرير حيث إن  قبله وما بعده

من أقوال  يعلق بعد كل قولتجده وهكذا ،  الذي قبلهلقولبما رجع ل فرآخر قوالً يرجح هذا القول ثم يذكر بعده
  أنويعلق تعليقاً مشابهاً له في موضع بعد القول الثاني أو الثالث، أو في النهاية بعدبي جعفر في التفسير أ

قوال، فإذا جمعت عباراته التي يرجح بها وقارنت بينها تبين لك مراده، لكن ربما يقف اإلنسان على يذكر األ
، فيظن  غيره أو ردههذا القول أو ترجيحيقرر فيها توجيه مما ،  أسطرأو خمسة أو عشرة أربعة من جملة

التعليقات في  يحتاج أن ينظر  بل كذلك، األمراإلنسان أحياناً أن هذا هو قوله من أوله إلى آخره، وليس
في غاية التشابه هنا كالمه أحياناً نك تجد إحتى األخرى التي علق فيها على باقي األقوال وما قاله في النهاية، 

  .وهنا



 ٤

 فذهبت بعرفة، لي بعيرا أضللتُ:  قال-رضي اهللا تعالى عنه- مطعم بن جبير  عنأحمد اماإلمروى و"

 في أخرجاه )١("هاهنا؟ شأنه ما مسالح من هذا إن: قلت واقف، -صلى اهللا عليه وسلم- النبي فإذا أطلبه،

  ".الصحيحين

      هو مستغرب أن النبي  كان من قريش، فكان ذلك عادتهم ومألوفهم، ف-رضي اهللا عنه-جبير بن مطعم 

  . بعرفة مع الناس واقف-صلى اهللا عليه وسلم-

 هي هاهنا باإلفاضة المراد أن يقتضي ما -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن عن البخاري روى ثم"

  .أعلم فاهللا ،الجمار لرمي منى إلى المزدلفة من اإلفاضة

 قضاء بعد بذكره اهللا يأمر ما كثيرا ]سورة البقرة) ١٩٩([ }ور رِحيمواستَغِْفرواْ اللّه ِإن اللّه غَفُ{ :وقوله

 الصالة من فرغ إذا كان -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول أن مسلم صحيح في ثبت ولهذا، العبادات

 في ردناهأو وقد، )٣(وثالثين ثالثًا والتكبير والتحميد التسبيح إلى ندب أنَّه الصحيحين وفي، )٢(ثالثًا يستغفر

  ".عرفة يوم فضل في جمعناه جزء

 األمر باالستغفار بعد قضاء المناسك مع أنهم كانوا في عبادة من أجلِّهذا وجه حسن في توجيه ذكر 

، وذلك ال شك أنه  فهنا كذلك إذا فرغ من صالته استغفر كان-صلى اهللا عليه وسلم-العبادات، فكما أن النبي 
 هذا يحتاج إليه كما أن،  يدخل في أخرىار على الطاعة، فيفرغ من عبادة ثم العجب واالستمرعيقتضي دفْ

  .تقصير، فهو يستغفر اهللا من ذلك والعبد وذلك أن العبادة التي يقوم بها ال تخلو من نقص

   همني أنيع ]سورة البقرة) ١٩٩([ }واستَغِْفرواْ اللّه{ : في قوله هناإن األمر باالستغفار: ومن أهل العلم من يقول

لمعلى الصفا ، و في الطواف يدعواإلنسانفأمروا باالستغفار،   أن يستجاب للعبد بهاا كانوا في مقامات حري
مقامه في مزدلفة ثم أيضاً إذا رمى الجمار في أيام ويدعو أيضاً في عرفة وفي آخر والمروة، وبين ذلك، 

 لهذه العبادات الشريفة ، فهذه مواطن من سورة البقرة طويالً قريباًِالتشريق يقف بعد األولى والثانية ويدعو
  . كان األمر باالستغفار بسبب ذلك بها، فربما للعبد حري أن يستجابوهي

 أمروا باالستغفار من وقوفهم حيث هذا موجه للحمس الذين كانوا يقفون في الحرم،: وبعض أهل العلم يقول

لهم المناسك وما ينبغي لهم فعله،  ويبين  فيهيشرع لهمدون عرفة، وهذا بعيد غاية البعد؛ ألن الخطاب هنا 
؛ ألن الحج عرفة،   أصالًال حج لهم؛ ثم إن هؤالء في المزدلفةفهو ال يخاطب أولئك المشركين الذين وقفوا 

الزالوا على إحرامهم، وفاتهم بل غفار،  مجرد االستهحجهم باطل، وليس لهم إال التعب، فهذا ال يكفي فيف
الحج، وعليهم أن يكملوا هذا الحج الفاسد، ويتحللوا منه بالطواف بالبيت، ثم عليهم على قول بعض أهل العلم 

                                     
ثـم  " باب في الوقوف وقوله تعـالى       -ومسلم في كتاب الحج     ) ٥٩٩ص   / ٢ج  ) (١٥٨١( بعرفة    باب الوقوف  - أخرجه البخاري في كتاب الحج       - 1

 .)٨٩٤ص / ٢ج ) (١٢٢٠ ("أفيضوا من حيث أفاض الناس

 ).٤١٤ص  / ١ج ) (٥٩١(ته  باب استحباب الذكر بعد الصالة وبيان صف- أخرجه مسلم في كتاب الصالة - 2

ومسلم في كتاب ) ٢٨٩ص  / ١ج ) (٨٠٧( باب من لم ير رد السالم على اإلمام واكتفى بتسليم الصالة            -البخاري في كتاب صفة الصالة        أخرجه - 3
 ).٤١٦ص  / ١ج ) (٥٩٥( باب استحباب الذكر بعد الصالة وبيان صفته -الصالة 



 ٥

 مردودة؛ ألنهم  أصالًعباداتهممع أن نزل الحكم على المشركين، أردنا أن نهذا إذا وأن يأتوا بحجة أخرى، 
  .قبل من المشركين شيئاًأهل إشراك، واهللا ال ي

 قال: قال -رضي اهللا تعالى عنه- أوس بن شداد عن البخاري رواه الذي الحديث هاهنا مردويه ابن وأورد"

 خلقتني أنت إال إله ال ربي أنت اللهم: العبد يقول أن االستغفار سيد((: -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول

 علَي، بنعمتك لك أبوء صنعت، ما شر من بك أعوذ عت،استط ما ووعدك عهدك على وأنا عبدك، وأنا

 ومن الجنة، دخل ليلته في فمات ليلة في قالها من ،أنت إال الذنوب يغفر ال فإنه لي فاغفر ،بذنبي وأبوء

  .)٤())الجنة دخل فمات يومه في قالها

: قال -هللا تعالى عنهرضي ا- بكر أبا أن -مارضي اهللا تعالى عنه- عمرو بن اهللا عبد عن الصحيحين وفي

 يغفر وال كثيرا ظلما نفسي ظلمت إني اللهم: قل((: فقال" صالتي في به أدعو دعاء علمني اهللا، رسول يا"

 االستغفار في واألحاديث، )٥())الرحيم الغفور أنت إنَّك وارحمني، عندك من مغِْفرةً لي فاغفر أنت، إال الذنوب

  .كثيرة

اِسكَكُم فَاذْكُرواْ اللّه كَِذكِْركُم آباءكُم َأو َأشَد ِذكْرا فَِمن النَّاِس من يقُوُل ربنَا آِتنَا ِفي الدنْيا وما فَِإذَا قَضيتُم منَ{
* ةً وِقنَا عذَاب النَّاِرِوِمنْهم من يقُوُل ربنَا آِتنَا ِفي الدنْيا حسنَةً وِفي اآلِخرِة حسنَ* لَه ِفي اآلِخرِة ِمن خَالٍَق

 منه واإلكثار بذكره تعالى يأمر ]سورة البقرة) ٢٠٢-٢٠٠([ }ُأولَِئك لَهم نَِصيب مما كَسبواْ واللّه سِريع الِْحساِب

  ".وفراغها المناسك قَضاء بعد

  . أن المناسك هي أعمال الحج، أو أن المراد بها ما يتعلق بالذبحعرفنا قبُل

 الجاهلية أهل كان :-مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن عن جبير بن سعيد قال }كَِذكِْركُم آباءكُم{: وقوله"

 غير ذكر لهم ليس ،الديات ويحمل الحماالت ويحمل يطعم أبي كان: منهم الرجل فيقول ،الموسم في يقفون

  ".آبائهم فعال

قد يمر عليه  بل أباه في الحج، قد ال يذكر أن اإلنسان} كُم آباءكُمكَِذكِْر{:  في قوله تعالىبعض ال عندقد يشكل
  ؟ فما وجه اآلية هنا ال يذكره، واليوماناليوم
 وجهاً لآلية غير هذا الظاهر -رضي اهللا عنه-فبين  -مارضي اهللا عنه-ابن عباس إلى  هذا اإلشكال جهولقد 

 كما تغضب ألبيك إذا ذكر بسوء أو انتقص منه، أو أشد أن تغضب هللا: ، أي}كَِذكِْركُم آباءكُم{: المتبادر، فقال
 أو بالتضمن، ن أن يخرج على أنه تفسير بالالزميمك، فهذا التفسير -عز وجل-غضباً إذا انتهكت حرمات اهللا 

ما تكثرون من  أنكم تكثرون من ذكره ك}كَِذكِْركُم آباءكُم{ : لقولهالظاهر المطابقفالمطابقة، اً بتفسيرلكنه ليس 
ة محبتهم ؛ لشديغضبون لهمبل  بذلك ال يرضونفإنهم هم ؤذكر آبائكم، وهذا يتضمن أنهم إذا انتقص آبا

  .، واهللا أعلموافتخارهم وتعظيمهم لهم

                                     
 ).٢٣٢٣ص  / ٥ج ) (٥٩٤٧ (باب أفضل االستغفار  -أخرجه البخاري في كتاب الدعوات  - 4

  ومسلم في  كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالسـتغفار  ) ٢٣٣١ص  / ٥ج  ) (٥٩٦٧( باب الدعاء في الصالة      -ي في كتاب الدعوات      أخرجه البخار  - 5

 .)٢٠٧٨ص  / ٤ج ( باب استحباب خفض الصوت بالذكر -
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الذي يفعله إن  :قالفبعض أهل العلم نظر إلى المناسبة، إال أن ،  في اآلية لم يحدد هنا المشروعوهذا الذكر
: من ثم يقالفي حقه، و فهو الذكر المشروع حينذاك التكبير، هوجمرة العقبة  ورمي المناسكبعد قضاء الحاج 

}ِذكْر َأشَد َأو اءكُمآب كَِذكِْركُم واْ اللّهبالتكبير، وهذا الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير اذكروه  :أي }افَاذْكُر
  .-رحمه اهللا-الطبري 

عز -يلهج بذكر اهللا : هم ويتفاخرون فيهم، فقالءسبق من أنهم كانوا يذكرون آبام نظر إلى ما وبعض أهل العل
ء مع االستكانة والتضرع، ولهذا جا عند البررة بآبائهم يكون مع االستكانة والتضرع؛ ألن ذكر اآلباء -وجل

كأنه مريض،   تراهإذا كان عند أمه منهم بآبائهم أن الواحد  في صفة برهمبن حيوة وغيرهعن بعضهم كرجاء 
 ومن شدة عندهامن شدة االستكانة  أمه، فهكذا حاله دائماً معإنه ليس مريضاً ولكن : مرضه، فيقال فيسأل عن

  . كأنه مريض يراه الناظر إليه وإجالله وتعظيمه ألمهبره

 كلم سراًمن يتوبعضهم كان ال يتكلم مع أمه أو مع أبيه إال كالمتضرع، وبعضهم كان ال يكلم أباه أو أمه إال ك

  .!!وأمهال يكاد يسمع؛ لئال يحصل منه رفع صوت على أبيه  فمع أحد

 صاحب كبائر  في الحقيقةوهوأنا ملتزم، : سئل عن حاله افتتح بالمقدمة فيقول إذا  لألسفبعض الشبابو

 من ؛ إذ كيف يكون ملتزماًواألمر ليس كذلك ،ته يكون بمجرد إعفاء لحيهمالتزا، وهو يظن أن لوالديهوعقوق 
، فمثل هذا ال يكفيه مجرد االلتزام بإعفائه لحيته أو  من كان قاطعاً لرحمهترك الصلوات، أويوالديه، أو يعقُّ 

  .نحو ذلك ما دام حاله كذلك، نسأل اهللا العافية

 منه والمقصود }كْرافَاذْكُرواْ اللّه كَِذكِْركُم آباءكُم َأو َأشَد ِذ{: -صلى اهللا عليه وسلم-فأنزل اهللا على محمد "

 كذكركم تقديره التمييز، على }َأو َأشَد ِذكْرا{: قوله انتصاب كان ولهذا -عز وجل- هللا الذكر كثرة على الحث

  ".ذكرا أشد أو آباءكم

  يذكروهنعم اإلكثار، أو  من ذكره، اإلكثاركروه كذكرهم آلبائهم، وهذا يقتضي بأن يذ-عز وجل-أمرهم اهللا 

 أو أشد بحيث  ذكراً يماثل ذكرهم آلبائهمأي  للتشبيه}كَِذكِْركُم{: ، والكاف في قولهل ذكر آبائهمذكراً يماث
  .وسبب النزول يوضح ذلك،  من ذكرهنيكثرو

 انتصاب كان ولهذا -عز وجل- هللا الذكر كثرة على الحث منه والمقصود: -رحمه اهللا-يقول ابن كثير 

 الخبر، في المماثلة لتحقيق هنا" أو"و ،ذكرا أشد أو آباءكم كذكركم تقديره، لتمييزا على }َأو َأشَد ِذكْرا{: قوله

بل أشد ذكراً، كما يقوله بعض : أي" بل"كأنها بمعنى ر وال لإلباحة وإنما هي للتحقيق، وليست للتخيييعني أنها 
بل إن  محل اتفاق،مييز ليس  منصوب على الت}َأشَد{ هنا من أن -رحمه اهللا-ذكره ابن كثير وما ، أهل العلم

 في" ذكر" لفظ ؛ وذلك ألنحتمل الجر أيضاًكما أنها ت،  غير التمييزمسألة النصب هنا تحتمل أشياء أخرى

 مجرورة، ويمكن أن  أيضاًعائدة إلى ذكر فتكون }َأشَد{مجرورة بالكاف، فيمكن أن تكون  }كَِذكِْركُم{: قوله
الجر محتمل ف ، أيضاًفتكون مجرورة مضاف إليه وهي "ذكركم" في كاف ال الذي هوتكون عائدة إلى الضمير

 ما ذكره  المحتملة ربما تصل إلى خمسة أوجه منها النصبأكثر، ووجوهبالنصب  القائلينو ،وكذلك النصب
  . أنه منصوب على التمييز من-رحمه اهللا–ابن كثير 
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  بل أشد،آلبائهم الكثيريراً يماثل ذكرهم ذكراً كثأن يذكروه  أمرهم هو أنه -واهللا أعلم-الخالصة أن المعنى و

اإلنسان إذا ف وإنما يهلج اإلنسان ويذكر كثيراً من يعظمه ويحبه، ،ألن اهللا أعظم وأجّلآبائهم؛ ر ذكراً من ذك
  !؟-عز وجل- من الناس ذكره في كل مناسبة ومن غير مناسبة فكيف باهللا اًأحب أحد

: وقوله ،]سورة البقرة) ٧٤([ }فَِهي كَالِْحجارِة َأو َأشَد قَسوةً{ :كقوله الخبر في المماثلة لتحقيق هاهنا" أو"و"

 }َئِة َألٍْف َأو يِزيدوناوَأرسلْنَاه ِإلَى ِم{ :وقوله ]سورة النساء) ٧٧([ }يخْشَون النَّاس كَخَشْيِة اللِّه َأو َأشَد خَشْيةً{

  ".]سورة الصافات) ١٤٧([

لم خفايا األمور ودقائق ، فاهللا يع-عز وجل-ألن ذلك ال يرد على اهللا ؛ للشك قطعاًفي هذه اآليات ليست " أو"
بل وأرسلناه إلى مائة ألف : ، فيكون المعنى"بل"، لكن هذا يمكن أن يوجه بأنه للتحقيق مثالً أو بمعنى األشياء
قد يرد ه  وهي أنسابقاً على قاعدة ذكرناها  بل أدنى، ويمكن أن يكون ذلك بناء فكان قاب قوسينيزيدون،

للقوم الذين بالنسبة لهؤالء المخاطبين لو نظروا الخطاب في القرآن باعتبار حال أو نظر المخاطب، فهي 
مائة ألف أو  فسيقدرونهم ب بعد أن أنجاه اهللا من بطن الحوت-صلى اهللا عليه وسلم-رسل إليهم يونس ُأ

  .ي في تقديراتكمأ، ]سورة النجم) ٩([ }فَكَان قَاب قَوسيِن َأو َأدنَى{ :وله قعلى القاعدة يكونويزيدون، 

 خبرمال لتحقيق هي وإنما ،اًقطع للشك هاهنا فليست. ]سورة النجم) ٩([ }فَكَان قَاب قَوسيِن َأو َأدنَى{ :وقوله"

  .منه دأزي أو كذلك عنه

 وهو دنياه، أمر في إال يسأله ال من وذم اإلجابة، مظنة فإنه ه،ذكر كثرة بعد دعائه إلى أرشد تعالى إنه ثم

) ٢٠٠([} فَِمن النَّاِس من يقُوُل ربنَا آِتنَا ِفي الدنْيا وما لَه ِفي اآلِخرِة ِمن خَالٍَق{ :فقال أخراه، عن معرض

  .كذلك هو بمن لتشبها عن التنفير الذم هذا وتضمن، حظٍّ وال نَِصيب ِمن: أي ]سورة البقرة

 الموقف، إلى يجيئون األعراب من قوم كان: -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن عن جبير بن سعيد قال

 اهللا فأنزل ،اًشيئ اآلخرة أمر من يذكرون ال، حسن والد وعام خصب وعام غَيث عام اجعله اللهم: فيقولون

 وكان، ]سورة البقرة) ٢٠٠([} ا ِفي الدنْيا وما لَه ِفي اآلِخرِة ِمن خَالٍَقفَِمن النَّاِس من يقُوُل ربنَا آِتنَ{: فيهم

ربنَا آِتنَا ِفي الدنْيا حسنَةً وِفي اآلِخرِة حسنَةً وِقنَا عذَاب { :فيقولون المؤمنين من آخرون بعدهم يجيء
سورة ) ٢٠٢([ }هم نَِصيب مما كَسبواْ واللّه سِريع الِْحساِبُأولَِئك لَ{ :اهللا فأنزل ]سورة البقرة) ٢٠١([ }النَّاِر
ِوِمنْهم من يقُوُل ربنَا آِتنَا ِفي الدنْيا حسنَةً وِفي اآلِخرِة { :فقال ىخرواأل لدنياا يسأله من مدح ولهذا ]البقرة

  ".]سورة البقرة) ٢٠١([ }حسنَةً وِقنَا عذَاب النَّاِر

 }ِوِمنْهم من يقُوُل ربنَا آِتنَا ِفي الدنْيا حسنَةً وِفي اآلِخرِة حسنَةً وِقنَا عذَاب النَّاِر{: قوله تعالى سبب نزول

لون اهللا  يسأأي }سنَةً وِفي اآلِخرِة حسنَةًربنَا آِتنَا ِفي الدنْيا ح{: فهم يقولوناها، معن يبين ]سورة البقرة) ٢٠١([
  . من خيري الدنيا واآلخرة-عز وجل-

 ليس المراد به  آتنا في الدنيا حسنة:، فقالوا بالتعبدمن يحمل مثل هذه اآليات على أمور تتعلقومن أهل العلم 
وِفي { والتوفيق للطاعة، يعني العبادة} سنَةًِفي الدنْيا ح{ ما أشبه ذلك، وإنما المال أوأو الزوجة الحسناء 

  .يعني الجنة }ِخرِة حسنَةاآل
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َأن تَبتَغُواْ { : مثل قوله تعالى،على نظائر هذاها بعض أهل العلم  حملوقد مرت بنا في الدرس الماضي آيات
كُمبن رالً مى{ :وقوله تعالى، ]سورة البقرة) ١٩٨([ }فَضاِد التَّقْوالز رخَي واْ فَِإندوتَزقرةسورة الب) ١٩٧([ }و[ ،

فَِإذَا قُِضيِت الصلَاةُ فَانتَِشروا ِفي الَْأرِض { :وقوله، ]سورة القصص) ٧٧([ }تَنس نَِصيبك ِمن الدنْياولَا { :وقوله
 وإن كنا ال ر به مثل هذه اآليات،هذا منحى لبعض أهل العلم يفسف، ]سورة الجمعة) ١٠([ }وابتَغُوا ِمن فَضِل اللَِّه

  .ها هذا هو المعنى الراجح فينقول إن

غير  ]سورة البقرة ) ٢٠١([ }ربنَا آِتنَا ِفي الدنْيا حسنَةً وِفي اآلِخرِة حسنَةً       {: في قوله تعالى  الحسنة  المقصود أن   ف
        به   محددة، فيدخل فيها كل ما يحتاج إليه اإلنسان وي ويستحسنه من أمور هذه الدنيا وحطامها مـن المـال         سر 

كـل ذلـك مـن    فأيضاً ما يوفق إليه من العبادات والطاعـات  يدخل في  ذلك   لد والزوجات والمراكب، و   والو
  .ي الدنيا، وأما اآلخرة فهي الجنةالحسنة ف

  .واهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد هللا رب العالمين
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )٩٠(المصباح المنير تفسير ابن كثير 

   السبت بن عثمانخالد/ الشيخ

  

  .وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد هللا رب العالمين، 

قُوُل ربنَا آِتنَا ِفي ِوِمنْهم من ي{ :ولهذا مدح من يسأله الدنيا واألخرى فقال": -رحمه اهللا تعالى-قال المفسر 
 الدنيا في خير كلَّ الدعوةُ هذه فجمعت ]سورة البقرة) ٢٠١([ }الدنْيا حسنَةً وِفي اآلِخرِة حسنَةً وِقنَا عذَاب النَّاِر

 حسنة، وزوجة ،رحبة ودار ،عافية من ،دنيوي مطلوب كّل تشمُل الدنيا في الحسنة فإن ؛شر كّل وصرفت

 عليه اشتملت مما ذلك غير إلى جميل، وثناء هنيء، ومركب صالح، وعمل نافع، وعلم، واسع ورزق

  .الدنيا في الحسنة في مندرجة كلها فإنها بينها، منافاة وال المفسرين، عباراتُ

 وتيسير العرصات، في األكبر الفزع من األمن من وتوابعه الجنة دخول ذلك فأعلى اآلخرة في الحسنة وأما

 من الدنيا في أسبابه تيسير يقتضي فهو النار من النجاة وأما الصالحة، اآلخرة أمور من ذلك غيرو الحساب

  .والحرام الشبهات وترك واآلثام المحارم اجتناب

 الدنيا في أوتي فقد صابرا، اًوجسد ،اًذاكر اًولسان ،اًشاكر قلبا عطيُأ من": الرحمن عبد بن القاسم وقال

  .الدعاء هذا في بالترغيب السنة وردت ولهذا، "النار عذاب ووقي ،حسنة اآلخرة وفي ،حسنة

: يقول -صلى اهللا عليه وسلم- النبي كان": قال -رضي اهللا تعالى عنه- مالك بن أنس عن البخاريروى 

  ".)١())النار عذاب وقنا حسنة اآلخرة وفي حسنة الدنيا في آتنا ربنا اللَّهم((

  : والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد، هللابسم اهللا الرحمن الرحيم، الحمد

فهذا اللون من التفسير هو من أحسن ما يقال في تفسير هذه اآلية، وإذا جرى المفسر على هذا النمط في كثير 
من المواضع التي يمكن فيها أن تجمع األقوال سواء كانت من خالف التنوع أو خالف التضاد فإن هذا هو 

 ،تجده أيضاً في تفسير ابن جرير و-رحمه اهللا-، وهذا تجده كثيراً في تفسير ابن كثير التحقيق في التفسير
وتجد ذلك أيضاً في كالم الحافظ ابن القيم، وشيخ اإلسالم ابن تيمية، وأيضاً في أضواء البيان، وأمثال هذه 

األقوال وتعدادها فال بخالف بعض الكتب التي أولع أصحابها بتشقيق ، وهذا الكتب التي كتبها أئمة محققون
تجد فيها مثل هذا، ولهذا إذا قرأ في تلك الكتب من ال بصر له في التفسير ربما ال يزيده ذلك إال حيرة في 

  .معرفة الراجح من هذه األقوال الكثيرة

 لم يخصص حسنة دون -عز وجل-هذا مثال على هذا النوع من التحقيق، وذلك أن اهللا فعلى كل حال و
 فيدخل فيه كل ما ذكره المفسرون مما }ربنَا آِتنَا ِفي الدنْيا حسنَةً وِفي اآلِخرِة حسنَةً{: قالحسنة، وإنما 
  .أنه حسنةيصدق عليه 

                                     
ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة     ) ١٦٤٤ص   / ٤ج  ) (٤٢٥٠(} وعلم آدم األسماء كلها   {:  باب قول اهللا   -اب التفسير    أخرجه البخاري في كت    - 1

 . واللفظ للبخاري) ٢٠٧٠ص  / ٤ج ) (٢٦٩٠( باب فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار-واالستغفار 



 ٢

ما يتعلق باتقاء الشبهات والمحرمات إلى آخره، هذا م }وِقنَا عذَاب النَّاِر{:  في قولهوالمعنى الذي ذكره أيضاً
تسلط عليه أنواع االستنباط المأخوذة من أنواع النصعلى ما يذكر في األصول من أن ني كله مما يذكر قد ب 
 وداللة اإليماء والتنبيه، ، وداللة اإلشارة معناه المطابق والمتضمن والالزم،يؤخذ منه ومنفالداللة المعروفة، 

  . فإن الزم ذلك أن يقيه أسباب دخول النار}وِقنَا عذَاب النَّاِر{: فإذا قال

 من رجالً عاد -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول أن -رضي اهللا تعالى عنه- أنس عن أحمدروى و"

 أو بشيء تدعوكنت  هل((: -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول له فقال، الفَرخ مثل صار قد المسلمين

 اهللا رسول فقال ،الدنيا في لي فعجله اآلخرة في به معاقبي كنت ما اللهم: أقول كنت نعم،: قال ))إياه؟ تسأله

 حسنَةً الدنْيا ِفي آِتنَا ربنَا: قلت فهال -تستطيعه ال أو- تطيقه ال! اهللا سبحان((: -صلى اهللا عليه وسلم-

]مسلم بإخراجه انفرد[" فشفاه اهللا، فدعا: قال ،))النَّاِر عذَاب وِقنَا حسنَةً اآلِخرِة وِفي
)٢(.  

 -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن إلى رجل جاء: قال جبير بن سعيد عن مستدركه في الحاكمروى و

 معهم، أحج يدعوني أن على أجرتي من لهم ووضعت يحملوني، أن على قوم من نفسي أجرت إني: فقال

) ٢٠٢([ } سِريع الِْحساِبُأولَِئك لَهم نَِصيب مما كَسبواْ واللّه{ :اهللا قال الذين من أنت: فقال ذلك؟ أفيجزي

]يخرجاه ولم الشيخين، شرط على صحيح[: الحاكم قال ثم ،]سورة البقرة
)٣(."  

يكري  الذي عن ]سورة البقرة) ١٩٨([ }لَيس علَيكُم جنَاح َأن تَبتَغُواْ فَضالً من ربكُم{ : تعالى قولهفيسبق الكالم 
أن يمكنوه ن أجرته على  ويضع م فهو يكري نفسه بالحجرة لتلك الرواية،هذه الرواية مفسو ،نفسه في الحج

  .الحجمن 

كما قال  رجع ي]سورة البقرة) ٢٠٢([ }ُأولَِئك لَهم نَِصيب مما كَسبواْ{: -تبارك وتعالى- قوله اسم اإلشارة فيو
أراد الدنيا   الذيوإلى ]سورة البقرة) ٢٠٠([ }نْياربنَا آِتنَا ِفي الد{ :إلى الذي أراد الدنيا بقوله بعض أهل العلم
  .]سورة البقرة) ٢٠١([ }ربنَا آِتنَا ِفي الدنْيا حسنَةً وِفي اآلِخرِة حسنَةً وِقنَا عذَاب النَّاِر{ :واآلخرة بقوله

م من يقُوُل ربنَا آِتنَا ِفي ِوِمنْه{: ر وهو قولهع إلى المذكور اآلِخج أن اسم اإلشارة ير-واهللا أعلم- واألقرب
رجع ي أن اسم اإلشارة  وهذا على قاعدة]سورة البقرة) ٢٠١([ }الدنْيا حسنَةً وِفي اآلِخرِة حسنَةً وِقنَا عذَاب النَّاِر

 وهو اختيار كبير المفسرين ابن جرير ه كثير من المحققين سلفاً وخلفاًوهذا الذي علي إلى أقرب مذكور،

  . المسألةابن كثير لم يتعرض لهذه و-رحمه اهللا-الطبري 

  :يحتمل معنيين ]سورة البقرة) ٢٠٢([ }واللّه سِريع الِْحساِب{:  تعالىقولهمن سريع الحساب و

كل ما معلوم أن  سريع وقريب، ووهو يوم القيامةاليوم اآلخر الذي يقع فيه الحساب مجيء أن : األولالمعنى 
سريعة  وواهللا أخبر عن أمر الساعة أنه كلمح البصر أو هو أقرب، وأن هذه الدنيا قصيرة قريب، هو آت

  .االنقضاء والزوال

رحمه -اختيار ابن جرير الطبري  وهو الذي عليه كثير من المفسرين، وهو واألشهر المتبادر والمعنى الثاني
خالف حال المخلوقين فإنهم إذا كثر ذلك  ب، اهللا الذين يحاسبهمأن ذلك الحساب ال يطول لكثرة الخلق -اهللا

                                     
 ).٢٠٦٨ص  / ٤ج ) (٢٦٨٨( باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا - الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار  أخرجه مسلم في كتاب- 2

 ).٣٠٥ص  / ٢ج ) (٣٠٩٩(أخرجه الحاكم في المستدرك  - 3



 ٣

 عليهم فإن هذا يقتضي طول الوقت الذي تستغرقه تلك المحاسبة، واهللا ال يحتاج إلى إحصاء وعد وضبط بيٍد

   . كحساب نفس واحدة، واهللا تعالى أعلم عنده سبحانهحساب النفوس جميعاًف ؛أو آلة يضبط فيها هذا الحساب

َأياٍم معدوداٍت فَمن تَعجَل ِفي يوميِن فَالَ ِإثْم علَيِه ومن تََأخَّر فَال ِإثْم علَيِه ِلمِن اتَّقَى واتَّقُواْ واذْكُرواْ اللّه ِفي {"
ونشَرِه تُحِإلَي وا َأنَّكُملَماعو سورة البقرة) ٢٠٣([ }اللّه[.  

، العشْر أيام" المعلومات األيام"و التشريق أيام" المعدودات األيام: "-مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن قال
 اهللا :المكتوبات الصلوات بعد التشريق أيام  فيالتكبير يعني }واذْكُرواْ اللّه ِفي َأياٍم معدوداٍت{: عكرمة وقال

  ".أكبر اهللا أكبر،

  عليه السواد األعظم،أيام التشريق هو الذيعدودات هي أيام العشر، والم هي  المعلومات األيامهذا القول بأن

ويذْكُروا اسم اللَِّه ِفي َأياٍم { : قال-عز وجل- وإن وجد من خالف في ذلك باعتبار أن اهللا ،يشبه اإلجماعهو و
في أيام الذبح والنحر  إنما يكون ذلك: قالوا، ف]سورة الحـج) ٢٨([ }معلُوماٍت علَى ما رزقَهم من بِهيمِة الَْأنْعاِم

هذه قرينة تدل على أن األيام المعلومات :  فقالوا-على خالف في العدد-ابتداء من يوم النحر وثالثة أيام بعده 
واذْكُرواْ اللّه ِفي َأياٍم معدوداٍت فَمن تَعجَل ِفي { :؛ ألن اهللا يقول فيه نظر القولأيضاً هي تلك األيام، وهذا

موِهيلَيع فَال ِإثْم ن تََأخَّرمِه ولَيع ِن فَالَ ِإثْموهذا دليل واضح أن المراد بهذه األيام أيام ]سورة البقرة) ٢٠٣([ }ي 
من بهيمة األنعام ال  على ما رزق -تبارك وتعالى-كر اسمه ِذ ، وألنالتشريق إذ ال تعجل في أيام العشر

 أليام أخرى ، ولكن الناس يذكرونه في تلك األيام التي هي مقدمةدة وأنها هي المقصويعني أنها أيام ذبح

ل كثير من أهل على قو  الذي هو يوم الحج األكبر وهو يوم النحر-عز وجل-أعظم يوم عند اهللا  منها شريفة
ين الذ  كثيراً من إن، ثمأيام عيد يوم النحر، وهي أيضاً  بعد التي تأتيأيام التشريقثم العلم وهو الراجح، 

 الهدي فناسب ذلك ذكر بهيمة األنعام عند الحديث عن أيام العشر فهي إذن األيام يسوقون ممن هموا للحج ءجا
  . أعلمالمعلومات، واهللا

 بعد التشريق أيامفي  التكبير يعني ]سورة البقرة) ٢٠٣([ }واذْكُرواْ اللّه ِفي َأياٍم معدوداٍت{ :عكرمة قال: قوله

هذه  الذكر في عن جماعة من الصحابة وعن التابعين أنهذا ورد  ،أكبر اهللا أكبر، اهللا: كتوباتالم الصلوات
التكبير الذي بعد الصلوات، وهو الذي يسميه الفقهاء التكبير المقيد، ويكاد يتفق هؤالء  يكون باأليام المعدودات

ئه هل يكون معدودات، وإن اختلفوا في ابتدافي األيام ال على أن هذا التكبير المقيد يكون -رحمهم اهللا-الفقهاء 
فهم مختلفون في هذا كثيراً، ولكنهم يكادون أن يتفقوا على ، فجر يوم عرفة أو من يوم النحر أو غير ذلكمن 

أن ذلك التكبير يكون بعد الصلوات في أيام التشريق، وال يعني هذا أنه يكبر بعد الصلوات وال يكبر باقي 
عز -؛ ألنها أيام أكل وشرب وذكر هللا تعالى، وإذا ذكروا التكبير الذي ذكره اهللا  أيضاً مطلقاً يكبربلالوقت، 
    بعد الصالة، ولذلك قال الفقهاء  يكون ذلك أنأيام العشر ال يذكرون التي هي  في األيام المعلومات-وجل

حدد ذلك يفيها نص صريح هذه المسألة وإن لم يوجد ، والتكبير المطلقنه إ : عن هذا التكبير-رحمهم اهللا-
  .التكبير المطلق والتكبير المقيد، واهللا أعلم بين ربما يكون مستنداً لهذا التفريق تتبع مثل هذه اآلثار دقة إال أنب



 ٤

صلى اهللا عليه - اهللا رسول قال: قال - عنه تعالىرضي اهللا- عامر بن عقبة عن أحمد اإلمامى وور"
  .)٤())وشرب أكل أيام وهي اإلسالم، أهل عيدنا التشريق ياموأ النحر ويوم عرفة يوم((: -وسلم

: -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول قال: قال -رضي اهللا تعالى عنه- الهذلي نُبيشة  عنأيضا أحمدروى و

  .)٥(أيضا مسلم رواهو ))اهللا وذكر وشرب أكل أيام التشريق أيام((

  .))ذبح كلها التشريق وأيام موقف كلها عرفَة((: -نهرضي اهللا تعالى ع- مطعم بن جبير حديث وتقدم

 في تعجل فمن ثالثة، منى وأيام(( :-رضي اهللا تعالى عنه- الديلي يعمر بن الرحمن عبد حديث أيضا وتقدم

  .)٦())عليه إثم فال تأخر ومن عليه إثم فال يومين

: قال -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول أن :-رضي اهللا تعالى عنه- هريرة أبي عن جرير ابن روىو

  .)٧()) اهللاوذكر طُعم أيام التشريق أيام((

 بعث -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول أن -رضي اهللا تعالى عنه- هريرة أبي عن  أيضاًجرير ابن روىو

 وشرب، أكل أيام فإنها ؛األيام هذه تصوموا ال((: منى في يطوف -رضي اهللا تعالى عنه- حذافة بن اهللا عبد

  .)٨())عز وجل اهللا وذكر

 يوم، أيام أربعة التشريق أيام المعدودات األيام": -مارضي اهللا تعالى عنه- عباس ابن عن ِمقْسم وقال

  ".بعده وثالثة النحر

 وعكرمة، ومجاهد، وعطاء، -مرضي اهللا تعالى عنه- موسى وأبي ،الزبير وابن ،عمر ابن عن وروي

 والزهري، والسدي، وقتادة، والحسن، ،كثير أبي بن ويحيى النخَعي، وإبراهيم لك،ما وأبي جبير، بن وسعيد

  .ذلك مثل وغيرهم أنس بن ومالك ساني،الخر وعطاء حيان، بن ومقاتل والضحاك، أنس، بن والربيع

 }ن تََأخَّر فَـال ِإثْـم علَيـهِ       فَمن تَعجَل ِفي يوميِن فَالَ ِإثْم علَيِه وم       { :قال حيث ،الكريمة اآلية ظاهر دل وعليه

  ".النحر بعد ثالثة على فدل ]سورة البقرة) ٢٠٣([

 ،ثالثة أيام بعد يوم النحر هي  التي هي أيام الذبح والذكرقأيام التشريأن  لمشهور الذي عليه عامة أهل العلما
 وأ في ليلها  سواءبحفي كلها يكون الذ من ذي الحجة، وتنتهي بغروب شمس اليوم الثالث عشرأي أنها 

                                     
باب ما جاء في كراهيـة    -والترمذي في كتاب الصوم ) ٢٩٥ص  / ٢ج ) (٢٤٢١( باب صيام أيام التشريق - أخرجه أبو داود في كتاب الصوم       - 4

 )٢٥٢ص  / ٥ج ) (٣٠٠٤( باب  النهي عن صوم يوم عرفـة  -والنسائي في كتاب مناسك الحج ) ١٤٣ص  / ٣ج   ()٧٧٣(الصوم في أيام التشريق       

 ).٢٤١٩(داود برقم ي بصحيح أوصححه األلباني في 

 / ٥ج ) (٢٠٧٤١(وأحمـد  ) ٢٩٥ص  / ٢ج ) (٢٤٢١ ( أيام التشريقباب تحريم صوم  - في كتاب الصيام     ))وذكر اهللا ((: أخرجه مسلم دون قوله    - 5

 .واللفظ له) ٧٥ص 

والترمذي في كتاب الحج عن رسول اهللا صلى اهللا عليه ) ١٤١ص  / ٢ج ) (١٩٥١( باب من لَم يدِرك عرفَةَ    - أخرجه أبو داود في كتاب المناسك        - 6
 باب فيمن لم يدرك صـالة   -والنسائي في كتاب مناسك الحج       )٢٣٧ص   / ٣ج  ) (٨٨٩(أدرك الحج    باب ما جاء فيمن أدرك اإلمام بجمع فقد          -وسلم  

ص  / ٢ج ) (٣٠١٥ (باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع        - وابن ماجه في كتاب المناسك       )٢٦٤ص   / ٥ج  ) (٣٠٤٤(الصبح مع اإلمام بالمزدلفة     
 ). ٢٧١٤(رقم وصححه العالمة األلباني في مشكاة المصابيح ب) ١٠٠٣

 ".صحيح لغيره وهذا إسناد حسن : "وقال شعيب األرنؤوط) ٢٢٩ص  / ٢ج ) (٧١٣٤(أخرجه أحمد  - 7

 ".صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف صالح بن أبي األخضر: "وقال شعيب األرنؤوط) ٥١٣ص  / ٢ج ) (١٠٦٧٤(أخرجه أحمد  - 8



 ٥

الذي عليه عامة أهل العلم وهو التي تدل عليه هو  هذا إال أنق بعض أهل العلم  فرال فرق، وإن نهارها
  .األدلة، واهللا أعلم

 الذكرو األضاحي، على اهللا ذكْر ]سورة البقرة) ٢٠٣([ }واذْكُرواْ اللّه ِفي َأياٍم معدوداٍت{: بقوله ويتعلق"

 الجمرات رمي عند اهللا وذكر التكبير اًأيض بذلك ويتعلق ،األحوال سائر في والمطلق الصلوات، خلف تقَّؤالم

 بالبيت الطواف جعل إنما((: وغيره داود أبو رواه الذي الحديث في جاء وقد، التشريق أيام من يوم كّل

  ".)٩())عز وجل اهللا ذكر إلقامة الجمار ورمي والمروة الصفا بين والسعي

جاء وقد ،  أدبار الصلوات والذكر المقيد في كل وقت أن أيام التشريق يجتمع فيها الذكر المطلق بهذايقصد
  . أنه كان يكبر بقبته بمنى فيكبر الناس-رضي اهللا عنه-عن عمر 

 دبع واآلفاق األقاليم سائر إلى الحج موسم من الناس تفرق وهو والثاني األول النَّفْر تعالى اهللا ذكر ولما"
 كما ]سورة البقرة) ٢٠٣([ }واتَّقُواْ اللّه واعلَموا َأنَّكُم ِإلَيِه تُحشَرون{ :قال والمواقف المشاعر في اجتماعهم

  ".]سورة المؤمنون) ٧٩([ }وهو الَِّذي ذَرَأكُم ِفي الَْأرِض وِإلَيِه تُحشَرون{ :قال

تارة تكون فيما يتعلق بالمذكور في آخرها من مة اآلية، فوخات بين موضوع اآلية من وجه المناسبة نوعهذا 
 }اللِّه واللّه عِزيز حِكيموالساِرقُ والساِرقَةُ فَاقْطَعواْ َأيِديهما جزاء ِبما كَسبا نَكَاالً من { :األسماء الحسنى، مثل

ِإن تُعذِّبهم فَِإنَّهم { ظاهرة، لكن بين سائر األسماءالمناسبة بذكر هذين االسمين من ف، ]سورة المائدة) ٣٨([
ِكيمالْح ِزيزَأنتَ الْع فَِإنَّك ملَه ِإن تَغِْفرو كادالمناسبة هنا تحتاج إلى استنباط، ]سورة المائدة) ١١٨([ }ِعب.  

واذْكُرواْ اللّه ِفي َأياٍم { :ر فقالفْ ذكر النهناف، المثالمن هذه المناسبات التي بين موضوع اآلية وخاتمتها هذا و
: قال ثم، ]سورة البقرة) ٢٠٣([ }معدوداٍت فَمن تَعجَل ِفي يوميِن فَالَ ِإثْم علَيِه ومن تََأخَّر فَال ِإثْم علَيِه ِلمِن اتَّقَى

}ونشَرِه تُحِإلَي وا َأنَّكُملَماعو اتَّقُواْ اللّهرهم  ذكّ-عز وجل- المناسبة أن اهللا فوجه، ]سورة البقرة) ٢٠٣([ }و
إذا علم أنه إنه ف }واعلَموا َأنَّكُم ِإلَيِه تُحشَرون{ :تقواه مع شيء من الوعيد والتهديد غير الصريح حيث قالب

د ذكر التفرق، فهم ذكر هذا الحشر بعاهللا تعالى  خاف واستعد لذلك الحشر، ف-تبارك وتعالى-سيحشر إلى اهللا 
  .ذكر الحشر بعده فناسب ينفرون بعد حجهم من كل وجه فيتفرقون في أرض اهللا

 إنما تعجلال: ]سورة البقرة) ٢٠٣([ }فَمن تَعجَل ِفي يوميِن فَالَ ِإثْم علَيِه ومن تََأخَّر فَال ِإثْم علَيِه{ :قوله سبحانه
، والعرب تكمل الكسر وبقية في اليوم الثاني عشر بعد الزوال أن يرمي  ينفر بعديكون في يوم ونصف؛ ألنه

  . فذكر اهللا اليومين هنا من هذا الباب، واهللا أعلماليوم أو العام أو الشهر أو األسبوع،

 }َأخَّر فَال ِإثْم علَيِه تَفَمن تَعجَل ِفي يوميِن فَالَ ِإثْم علَيِه ومن{: وبالنسبة لنفي اهللا لإلثم في الموضعين حين قال

من العرب من كان يعتقد أن التعجل أمر مذموم، ومنهم من كان يعتقد أن إن : بعض أهل العلم يقولفإن 
ن بطالن ذلك االعتقاد وأن التعجل ال إشكال فيه، وأن التأخر ال إشكال  بي-عز وجل-التأخر أمر مذموم، فاهللا 

، فبعد أن ]سورة البقرة) ٢٠٣([ }َل ِفي يوميِن فَالَ ِإثْم علَيِه ومن تََأخَّر فَال ِإثْم علَيِهفَمن تَعج{: فيه، ولهذا قال

                                     
ني في ضعيف اوضعفه األلب) ٦٤ص  / ٦ج ) (٢٤٣٩٦(وأحمد ) ١١٨ص  / ٢ج ) (١٨٩٠ (ِلالرمي باب فِ  - أخرجه أبو داود في كتاب المناسك        - 9

 ).٢٠٥٦(الجامع برقم 
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وتبين أن  تأخر ال إثم عليه ي الذي عمله ناقص ذكر أنلئال يتوهم أن ال إثم عليهيتعجل من  أنه المتبادركان 
  .عالى أعلمواهللا تالسبب هي هذه العلة التي ذكرها أهل العلم، 

 في النفي إن: من أهل العلم من يقول ]سورة البقرة) ٢٠٣([ }ومن تََأخَّر فَال ِإثْم علَيِه ِلمِن اتَّقَى{ :قولهوفي 
أن ذنوبه تغسل جميعاً في حجته هذه، وليس المقصود فال إثم عليه في المقصود به  }فَال ِإثْم علَيِه{ :قوله

 الذي  ال نحتاج إلى جواب عن نفي اإلثم مع التعجل والتأخر؛ ألنه على هذا القولل القوتأخره وتعجله، وبهذا
 هذا اإلنسان الذي حج  أنقال به جماعة من السلف يكون المعنى و-رحمه اهللا-ابن جرير الطبري اختاره 

؛ فقطت ذنوبه، فهو إن تعجل في يومين فال إثم عليهواتقى اهللا في حجه قد حتأخر فال إثم  وإن،طت ذنوبهد ح 
الحج المبرور ليس له جزاء إال ((: -صلى اهللا عليه وسلم–النبي ت؛ فقد قال طعليه؛ ألن ذنوبه قد ح

 فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم  هذا البيتمن حج((: -عليه الصالة والسالم-قال  و)١٠())الجنة
 جزاء  الخطايا والذنوب؛ ألن المقصود حطُّالتعجلال إشكال في نفي اإلثم في التأخر ووبالتالي  )١١())ولدته أمه

  . حجه ذلك فيلم يرفث ولم يفسقفلمن اتقى  للحج المبرور

 -عز وجل-إن كان متقياً هللا  }فَمن تَعجَل ِفي يوميِن فَالَ ِإثْم علَيِه ومن تََأخَّر فَال ِإثْم علَيِه{ :ويمكن أن يقال

 فذلك سائغ وإن كان ،عنى قريب جداً ومتبادر وال يبعد أن يكون هو المراد باآليةفي تعجله وتأخره، وهذا م
أن أو  إن من العرب من كان يتوهم أن التعجل غير محمود :، وهو ال يعارض قول من قالالتأخر أفضل

  .-رحمه اهللا- تجمع بين هذا وهذا، لكنه قول يختلف عن قول ابن جرير  أنالتأخر غير محمود فيمكن

على تعدي حدود اهللا كأن  بحيث يكون متعجالً لم يتق اهللا إن حمله تعجله ون اإلنسان محصالً لهذا المعنىيكو
 على تضييع هتعجل حملهومثله من يرمي قبل الزوال، فهذا لم يتق وعليه إثم، ورميه قبل الزوال ال يجزئه، 

يوكل من يرمي عن حيث الناس ذلك ما يقع من بعض، ومن مثالًملالر في اًجة أن عنده حجزه ويذهب بح 
فاذهب وال ، الشريعة جاءت بنفي الحرج: قول له من يفتيه وي-ولألسف الشديد-جد في الشباب والطائرة، وي

 اًلماذا الحجز في ذلك الوقت الضيق ومعلوم أن للحج رميف والحقيقة أن هذا تالعب بالحج وإال ،كعليإشكال 
  .العبث الذي نسمعه والفتاوى العجيبة الغريبةفي اليوم الثاني عشر، فلماذا هذا 

المقصود أن هذا من التعجل الذي لم تصاحبه تقوى اهللا تعالى، ومن حاله كهذا فقد ال يسلم من اإلثم، فيجب ف
  .على المسلم أن يتقي اهللا في تعجله إن تعجل

 ومن ، أيضاً-عز وجل- معصية اهللا على ه تأخر حملهخر مع اإلثم إذاتأمعنى اليكون اإلنسان محصالً لو
  بعض من يتأخرفربما يجترئصور ذلك أن منطقة منى تكون قد خلت من الناس ولم يبق فيها إال أناس قليل 

أنه قد يستطيل مدة المكث   إلىةفاضإ غير الئقة،  أخرىمالحقة النساء، وأمورالسيئة كعلى بعض األمور 
 أمور من المخالفات والمحرمات من غيبة وتهكم بالناس مع قلة الزحام فيقع فيربما يحصل له من االنبساط ف
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 ممن أفضل بال إثم فهو تأخرمن ال إثم عليه لمن اتقى، وفأن من تأخر خالصة الووتعليق وما أشبه ذلك، 
  .تعجل

  .واهللا أعلم وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد هللا رب العالمين
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )٩١ (تفسير ابن كثيرالمصباح المنير في 

   خالد بن عثمان السبت/الشيخ

    

  . وعلى آله وصحبه أجمعين،نبينا محمدعلى  باركو موصلى وسل رب العالمين، الحمد هللا

ه ِفي الْحياِة الدنْيا وِمن النَّاِس من يعِجبك قَولُ{ : في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
وِإذَا تَولَّى سعى ِفي اَألرِض ِليفِْسد ِفِيها ويهِلك الْحرثَ  *ويشِْهد اللّه علَى ما ِفي قَلِْبِه وهو َألَد الِْخصاِم

ادالفَس ِحبالَ ي اللّهَل والنَّسَأخَذَ *و اتَِّق اللّه ِإذَا ِقيَل لَهوادالِْمه لَِبْئسو نَّمهج هبسةُ ِباِإلثِْم فَحالِْعز تْه*  ِمنو
: قال السدي" :]سورة البقرة) ٢٠٧ - ٢٠٤([ }وفٌ ِبالِْعباِدءاء مرضاِت اللِّه واللّه رالنَّاِس من يشِْري نَفْسه ابِتغَ

 وأظهر اإلسالم وفي -صلى اهللا عليه وسلم-نزلت في األخنس بن شريق الثقفي، جاء إلى رسول اهللا 
  .باطنه خالف ذلك

   أصحابه وأنها نزلت في نفر من المنافقين، تكلموا في خبيب : -مارضي اهللا تعالى عنه-وعن ابن عباس 

أصحابه، و لمنافقين ومدح خبيب قتلوا بالرجيع وعابوهم، فأنزل اهللا في ذم ان الذي-مرضي اهللا تعالى عنه-
 وفي المؤمنين ،، وقيل بل ذلك عام في المنافقين كلهم}اِس من يشِْري نَفْسه ابِتغَاء مرضاِت اللِّهوِمن النَّ{

  ".كلهم، وهذا قول قتادة ومجاهد والربيع بن أنس وغير واحد وهو الصحيح

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :بعد أما ،صالة والسالم على رسول اهللال و،الحمد هللا

وِمن { : قال في الفريق األول،إلى فريقين متقابلين متناقضينقسم الناس فيها أن اهللا هذه اآليات في المالحظ ف
وِمن النَّاِس من يشِْري نَفْسه ابِتغَاء {: الفريق اآلخروقال في ، }النَّاِس من يعِجبك قَولُه ِفي الْحياِة الدنْيا

األولى عامة في المنافقين، واآلية الثانية عامة في اآلية ر من المفسرين إلى أن ، ولهذا ذهب كثي}مرضاِت اللِّه
وباطنه على أظهر اإلسالم،  مثل األخنس بن شريق الذيالمؤمنين، وما روى عن السدي أنها نزلت في 

 ؛ال تصح يهذه الرواية عن السدف وأفسد حرثاً وما أشبه ذلك، ، وقتل حمراً،ثم بعد ذلك قتل أناساًالخالف، 
، على افتراض صحتها فالعبرة كما يقول المفسرون بعموم اللفظ ال بخصوص السبب حكم المرسل، وها فيألن

  .من يشملهم الوصف في اآليةكل وعليه فتحمل على 

 ن الذيأهل اإليمانتعتبر عامة في  ،}وِمن النَّاِس من يشِْري نَفْسه ابِتغَاء مرضاِت اللِّه{: ا قوله سبحانهوكذ
  .، واهللا أعلممهوال تختص بأحد دون أحد مننفاق، به و في إيمانهم، ولم يخالطصدقوا

ا نقلهالرواية األخرى التي أما  أنها عامة، و-رحمه اهللا-اختاره كبير المفسرين ابن جرير الطبري هذا ما و
لوا بالرجيع، فحصل لهم عن ابن عباس أنها نزلت في نفر من المنافقين، تكلموا في خبيب وأصحابه الذي قت

دوا ما ؤ، ولم يبقوا مهجهمت، فلم يسإن هؤالء قد غرروا بأنفسهم وأوقعوها في القتل: لواقافوعابوهم  الغدر،
علموا أن هؤالء بذلوا نفوسهم  يتكلمون عليهم، ويقعون في أعراضهم، ويشمتون بهم، وما واجلسطلب منهم، و
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تؤكد ما ذهب إليه ابن جرير الطبري هذه الرواية فالشهادة،  مقصودهم من ل فحص-عز وجل-في سبيل اهللا 
  .جميع أفراد العام الذين يصدق فيهم هذا الوصف الوارد في اآليةشمولها عمومها، ووابن كثير من 

 ألجد صفة ناس من يإن: ي عن نوف وهو البكالي وكان ممن يقرأ الكتب، قالوروى ابن جرير عن القرظ"
  ". المنزلهذه األمة في كتاب اهللا

  . وينقلها كثيراً،يروي اإلسرائيلياتويقرأ الكتب السابقة، نوف البكالي كان ممن 

قوم يحتالون على الدنيا بالدين، ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم أمر من الصبر، يلبسون للناس مسوك "
  ".وقلوبهم قلوب الذئاب، الضأن

  .؛ ألنه مر معروف، ال يطاق طعمهباتالصبر هو ن

حقيقتهم  و،يتظاهرون بالخير والصالحوالمراد أنهم ذئاب ويلبسون جلود الضأن، هم ف جلود الضأن، لمسوكوا
  .خالف ذلك

  . فتنة تترك الحليم فيها حيرانم وبي يغترون، حلفت بنفسي ألبعثن عليه، يجترئونفعلي: يقول اهللا تعالى"

وِمن النَّاِس من يعِجبك قَولُه ِفي الْحياِة الدنْيا {ها هم المنافقون، فوجدت برتها في القرآن فإذادت: يقال القرظ
  ".ي حسن صحيح اآلية، وهذا الذي قاله القرظ} ..ويشِْهد اللّه علَى ما ِفي قَلِْبِه

 والخير والطاعة ويبطنون  ألنهم يظهرون الصالح والدين؛ أهل النفاقاآلية بظاهرها وعمومها تصدق في
فإذا فتجدهم يتربصون بأهل اإلسالم الدوائر ،  يقاس عليهمبطن خالفهأمن تظاهر باإلسالم وكذا كل هالكفر، و

 فصاروا يشمتون ويطعنون في  أو نحو ذلك، أظهروا كوامن النفوسضعفاعتراهم  أو ألم بالمسلمين حادثة،
في األرض إلفساد االمبطن بيدعون إلى اإلصالح ويسخرون منهم، و وأهله،  وشرعه-عز وجل-دين اهللا 

َأال ِإنَّهم هم * وِإذَا ِقيَل لَهم الَ تُفِْسدواْ ِفي اَألرِض قَالُواْ ِإنَّما نَحن مصِلحون{: حقيقتهم يقول اهللا في وصف
ونرشْعلَِكن الَّ يو ونفِْسدسورة البقر) ١٢ -١١([ }الْم[.  

، معناه أنه يظهر للناس اإلسالم ويبارز اهللا بما في قلبه من }ِفي قَلِْبِهويشِْهد اللّه علَى ما {: وأما قوله"
اآلية،  ]سورة النساء) ١٠٨([ }....يستَخْفُون ِمن النَّاِس والَ يستَخْفُون ِمن اللِّه{: الكفر والنفاق، كقوله تعالى

  .-ماعنهتعالى رضي اهللا -هذا معنى ما رواه ابن اسحاق عن ابن عباس 

وافق للسانه، وهذا  إنه إذا أظهر للناس اإلسالم حلف، وأشهد اهللا لهم أن الذي في قلبه م:قيل معناهو
  ."المعنى صحيح

ا ِفي قَلِْبِه{ ل في اإلشهادحتِميلَى مع اللّه شِْهديمعنيين }و:  

هذا المعنى و ما أظهره، يعلم من باطنه وحاله خالفو أن اهللا يشهد على خالفه، يقول قوالً والواقعأنه : األول
 .ه احتماالً قوياًحتملتواآلية ، }واهللا يشهد على ما في قلبه{  وهي غير متواترةشهد له قراءة ابن عباست

واهللا : لشرائع اإلسالم، ويعقب ذلك بقولهطاعته واتباعه و، اهللا ورسولهاإلسالم، ومحبة  أنه يدعي :والثاني
، وهذا المعنى  في ادعائه وإشهادهإلصالح وما أشبه ذلك، وهو كذابا للخير وتيد من إرايشهد على ما أقول

ِإذَا جاءك الْمنَاِفقُون قَالُوا نَشْهد ِإنَّك لَرسوُل اللَِّه واللَّه يعلَم {: هو المتبادر إلى األذهان، ويشهد له قوله تعالى
 مؤكدة "نشهد"فهم جاءوا بلفظ الشهادة ، ]سورة المنافقون) ١([ }ين لَكَاِذبونِإنَّك لَرسولُه واللَّه يشْهد ِإن الْمنَاِفِق
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وهذا ، }واللَّه يشْهد ِإن الْمنَاِفِقين لَكَاِذبون{ :عنهم فقال ،حقيقة شهادتهمبين اهللا هذا بإن والم القسم، ورغم 
  ...القول

، -مارضي اهللا تعالى عنه- وعزاه إلى ابن عباس قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، واختاره ابن جرير"
  ".واهللا أعلم. وحكاه عن مجاهد

رضي اهللا تعالى -قراءة ابن مسعود وهي بقراءة أخرى ليست متواترة،  ثانييستدل أيضاً للقول الأن ويمكن 
إنها تحمل ، فعارضم مختلفين بدون ، واآلية إذا كانت تحتمل معنيين}ويستشهد اهللا على ما في قلبه{ :-عنه
نه إ :، فهذا المنافق الذي يقولة باأللفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثير ألن القرآن يعبر عنه؛ا جميعاًمعليه

اهللا يشهد إنما يجعل  في الواقع حينما يقول ذلك أو يتفوه به، هولخير، ريد لممؤمن، ومحب هللا ورسوله، و
  .هرهلى خالفه، وأن باطنه مكذب لظاأن حاله ععلى 

فيتخذ من اإلشهاد مطية ، ة وريبتهمفي موضع  ألنه يعلم أنه ؛المنافقكثيراً يلجأ إليه اإلشهاد كذباً باهللا و
من آية أكثر سجيتهم أخبر اهللا عنهم في معرض التشنيع بهم في  وهذهقع فيه، للخروج من المأزق الذي و

يحِلفُون ِباللِّه { ]سورة التوبة) ٩٦([ }يحِلفُون لَكُم{، ]ة المنافقونسور) ٢([ }اتَّخَذُوا َأيمانَهم جنَّةً{: يقول سبحانه
ما اعتادوه في الدنيا من بيحتذون  -عز وجل-حتى إنهم في اليوم اآلخر إذا بعثهم اهللا  ]سورة التوبة) ٦٢([ }لَكُم
سورة ) ١٨([ }ِميعا فَيحِلفُون لَه كَما يحِلفُون لَكُميوم يبعثُهم اللَّه ج{:  كما أخبر اهللا عنهم بقولهةالفاجرأليمان ا

روج تأموالهم بسببها  وأحرزوا ،همء، فحقنوا بها دما في الدنياتروجهم التي كانت  أن أيمان منهماًظن ]المجادلة
في و، -ز وجلع-على اهللا  الكاذبة اشتغلوا باأليمانيوم القيامة إذا قاموا من قبورهم  ألجل ذلكفي اآلخرة، ف

، لكن ]سورة المنافقون) ١([ }قَالُوا نَشْهد ِإنَّك لَرسوُل اللَِّه{هم كالم جاءت المؤكدات قوية في سورة المنافقون
كل  أن المهم ،}واللَّه يعلَم ِإنَّك لَرسولُه واللَّه يشْهد ِإن الْمنَاِفِقين لَكَاِذبون{ جاء الرد عليهم بنفس الطريقة

  .، واهللا تعالى أعلمالوجهينعلى ، فيمكن أن تحمل اآلية  من الدالئل من هذه المعاني يوجد ما يشهد لهمعنى

  ".ي عوجاًأ، ]سورة مريم) ٩٧([ }وتُنِذر ِبِه قَوما لُّدا{ األعوج، : اللغةوهو ألد الخصام، األلد في"

  :د معنيينبأحفي اآلية وقد فسرت ي كالم العرب، فاأللد جاءت 

  . والمراد أنه من أشد الناس خصومةيرجع إلى معنى الخصومة،: األول

 ،-رحمه اهللا-الذي مشى عليه ابن كثير ، وهذا  واتخاذ الجانبيرجع إلى معنى الميل واالعوجاج: والثاني
دل بأمور له ما لم يقل، ويستالدليل وقول مخالفه ويقو  ويحرف،يدا ويتز،في خصومته، يكذبوأراد أنه مائل 

معوج غير فهو بعدما يتبين له، فكل ذلك داخل فيه، في الحق  ويكابر ،إلثبات المطلوبعدم صالحها يعلم 
  .صومته وجدالهمستقيم في خ

سورة ) ٥٨([ }بْل هم قَوم خَِصمون{: كما قال اهللا عن المشركين دالاألول يدل على أنه صاحب جالمعنى ف

 مثلهاالذم، وإال في مقام  تذكرفي القرآن الكريم الخصومة  تجد ال  ومن هناالخصومة،و ، أي شديد]الزخرف

، بخالف الجدال فجاء األمر به تمدحاً ]سورة الكهف) ٢٢([ }فَلَا تُماِر ِفيِهم ِإلَّا ِمراء ظَاِهرا{: المراء إال في قوله
 }ولَا تُجاِدلُوا َأهَل الِْكتَاِب ِإلَّا ِبالَِّتي ِهي َأحسن{، ]سورة النحل) ١٢٥([ }وجاِدلْهم ِبالَِّتي ِهي َأحسن{ :ضعافي مو



 ٤

سورة ) ٦([ }يجاِدلُونَك ِفي الْحقِّ بعدما تَبين{، بينما جاء في موضع آخر على سبيل الذم ]سورة العنكبوت) ٤٦([

  .، إلى غير ذلك من النصوص]األنفال

يصبان أنه غير مستقيم في خصومته، وإنما هو صاحب اعوجاج، والمعنيان إلى  ينبهفإنه : يالمعنى الثانأما و
بأن يرى  -رحمه اهللا-ولهذا ابن جرير ، فيكون شديد الخصومة صاحب اعوجاج عند افتعالها،  األلدفي تفسير

  .نيينال حاجة للترجيح بين هذين المعوالمعنيين متقاربان، وال مانع من حمل اآلية عليهما، 

 ، أحدأن يثنيهصعب  ةموصشديد الخن إإذ مأخوذ من صفحة العنق،  ن أصل اللددإ :ومن أهل العلم من يقول
خذوا أفخالط فكره، مازج دمه و إلى شيءنفسه وجه ألنه  ؛همجادل  تلقاء ما يراهرأيهويميل بأو يجعله يحيد 
  .منه المعنى األول

الخصومة  شديد :ألد الخصام أيوعليه جعلوا معنى الجانب، ي فصفحة العنق كون المعنى الثاني من خذوا أو
  .واهللا أعلممائل فيها، 

"ور عن الحق وال يستقيم معه، بل يفتري ويفجر، كما ثبت في وهكذا المنافق في حال خصومته يكذب ويز
ا عاهد  وإذ، إذا حدث كذب:آية المنافق ثالث((:  أنه قال-صلى اهللا عليه وسلم-الصحيح عن رسول اهللا 

  ".١)) وإذا خاصم فجر،غدر

   .تجاوز الحدوتحمله على البغي والعدوان، فيميل في خصومته، أي  :إذا خاصم فجر

إن أبغض الرجال إلى اهللا األلد ((:  ترفعه قال-ارضي اهللا تعالى عنه-وروى البخاري عن عائشة "
  ".٢))الخصم

خاصم يخاصم ل  أن يكون مصدراً، يحتمل]سورة البقرة) ٢٠٤([ }وهو َألَد الِْخصاِم{: الخصام في قوله سبحانه
  . شديد الخصومة:أي هذا االعتباربخصاماً فيكون 

أكثر الخصماء أو أكثر المخاصمين مخاصمة يقصد به فكون جمعاً للخصم أو المخاصم، ويحتمل أن ي
  .واهللا أعلم ألدهم،معنى وخصومة وهو 

سورة ) ٢٠٥([ }َألرِض ِليفِْسد ِفِيها ويهِلك الْحرثَ والنَّسَل واللّه الَ يِحب الفَسادوِإذَا تَولَّى سعى ِفي ا{: وقوله"

  ".فذلك قوله وهذا فعله،  سيئ الفعال،، أي هو أعوج المقال]البقرة

كانت  له سلطة ، يعني إذا صارتيحتمل أن يكون من الوالية} وِإذَا تَولَّى سعى ِفي اَألرِض{: قوله سبحانه
  .يلبدالتر ويغيالتد وافسلإلمدعاة له 

 : عن المنافقين-عز وجل-كما قال اهللا  أعرض وذهب، إذا صار له التولي يكون المعنى أنه ويحتمل أن

فيسمعك ، ]سورة المنافقون) ٤([ }وِإذَا رَأيتَهم تُعِجبك َأجسامهم وِإن يقُولُوا تَسمع ِلقَوِلِهم كََأنَّهم خُشُب مسنَّدةٌ{
بال أرواح، وجسوم بال أشباح فهم كون،  أقبح ما تإال أن الفعال أحلى ما يكون، اً منمقاً مصففاً ممتازاًكالم

                                                
  ، ورواه مسلم في كتاب اإليمـان       )١/٢١) (٣٤(باب عالمة النفاق برقم     – في كتاب اإليمان     رواه....)) أربع من كن فيه   ((أصل الحديث عند البخاري      1

  ).١/٧٨) (٥٨(باب بيان خصلة المنافق برقم –
م باب في األلد الخصم برق–، ورواه مسلم في كتاب العلم )٢/٨٦٧) (٢٣٢٥(باب إذا أذن إنسان آلخر شيئا جاز برقم –رواه البخاري في كتاب المظالم  2
)٤/٢٠٥٤) (٢٦٦٨.(  



 ٥

وال  ال يقوم بنفسه وهكذا المنافق المسند الذي ال ينتفع به ال في عمد وال في سقف،  بالخشبفهوم، شبههم
  .بغيره

  . اآليةلفظكل هذه االحتماالت يحتملها  ول وغضب،ضى بمعنى أن يكون تولويحتمل 

: المعنى المتبادر، وبعضهم يقولهو  هو الزرع وهذا: الحرث قيل }ويهِلك الْحرثَ والنَّسَل{: قوله سبحانهو

ي، معانيه ال تنقضفالقرآن وهذا من بالغة  ،سناً وإذا تولى منك أفسد المرأة حاًويسمعك كالمأي النساء، 
  .وعجائبه ال تفنى

  . نسلالنسل بمعنى الذرية، وأصل النسل من السقوط، ولهذا قيل لما يخرج من المرأةو

  ".له قبيحة، والسعي هاهنا هو القصد وأفعا، واعتقاده فاسد،كالمه كذب"

ن َأقْصى وجاء رجٌل م{: كما في قوله سبحانهمشياً سريعاً، أنه جرى أو مشى  في األرض السعي وال يفهم من
  .وإنما المقصود به العملليس هذا هو المقصود، ف  ]سورة القصص) ٢٠([ }الْمِدينَِة يسعى

فََأخَذَه اللَّه نَكَاَل الْآِخرِة  *فَقَاَل َأنَا ربكُم الَْأعلَى *فَحشَر فَنَادى *ثُم َأدبر يسعى{: كما قال إخباراً عن فرعون"
يا َأيها الَِّذين آمنُوا ِإذَا { :، وقال تعالى]سورة النازعات) ٢٦-٢٢([ }ِإن ِفي ذَِلك لَِعبرةً لِّمن يخْشَى *والُْأولَى

عمدوا ناوين بذلك ا اقصدوا و:، أي]سورة الجمعة) ٩([ }نُوِدي ِللصلَاِة ِمن يوِم الْجمعِة فَاسعوا ِإلَى ِذكِْر اللَِّه
إذا أتيتم الصالة فال تأتوها وأنتم (( :فإن السعي الحسي إلى الصالة منهي عنه بالسنة النبويةصالة الجمعة، 

  .٣))تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار

  والنسِل-وهو محل نماء الزروع والثمار- فهذا المنافق ليس له همة إال الفساد في األرض وإهالك الحرِث

إذا سعى في األرض فساداً منع اهللا : م للناس إال بهما، وقال مجاهداقوذين ال ل ال-وهو نتاج الحيوانات-
  ".القطر، فهلك الحرث والنسل

انحباس ق علّ أن اهللا :وتوجيه القولمن باب المالزمة،  يعتبر }ويهِلك الْحرثَ والنَّسَل{: تفسير مجاهد لقوله
وإفسادهم  ، على الذنوب والمعاصي آدمينب قحمتبالذي يحصل به هالك الزرع والنسل القطر ونزع البركات 

  .، وهو تفسير حسنفي األرض

"ن هذه صفته، وال من يصدر منه ذلكواهللا ال يحب الفساد، أي ال يحب م.  

مقاله  هذا الفاجر في إذا وعظ: ، أي]سورة البقرة) ٢٠٦([ }وِإذَا ِقيَل لَه اتَِّق اللّه َأخَذَتْه الِْعزةُ ِباِإلثِْم{ :وقوله
 اتق اهللا وانزع عن قولك وفعلك وارجع إلى الحق، امتنع وأبى، وأخذته الحمية والغضب :وفعاله، وقيل له

  ". بسبب ما اشتمل عليه من اآلثام:يأباإلثم 

ته العزة مع اإلثم،  أخذ:يأ، بمعنى معإنها  :قيلواختلفوا في معنى اآلية فلسببية، ل }ِباِإلثِْم{: قولهالباء في 
  .يه بعدوهذا ف

  .حملته على ذلكوالمراد أنها  أخذته العزة لإلثم: أيلالم، ابمعنى نها إ: قيلو

                                                
بـاب  –، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصالة      )١/٢٢٨) (٦٠٩(باب قول الرجل فاتتنا الصالة برقم       –خر في كتاب األذان     آرواه البخاري بلفظ     3

  ).١/٤٢١) (٦٠٣(استحباب إتيان الصالة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيا برقم 



 ٦

لعزة أخذته وحملته بما يؤثمه، أن اب القول وقريب منه على اإلثم،العزة حملته أي ، بمعنى علىنها إ: قيلو
  .واهللا أعلم بالصواب

م آياتُنَا بينَاٍت تَعِرفُ ِفي وجوِه الَِّذين كَفَروا الْمنكَر يكَادون وِإذَا تُتْلَى علَيِه{: وهذه اآلية شبيهه بقوله تعالى"
ِصيرالْم ِبْئسوا وكَفَر الَِّذين ا اللَّههدعو النَّار ن ذَِلكُمم ُئكُم ِبشَراِتنَا قُْل َأفَُأنَبآي ِهملَيع تْلُوني ِبالَِّذين طُونسي{ 

 هي :، أي]سورة البقرة) ٢٠٦([ }فَحسبه جهنَّم ولَِبْئس الِْمهاد{:  في هذه اآلية، ولهذا قال]سورة الحـج) ٧٢([
، لما ]سورة البقرة) ٢٠٧([ }وِمن النَّاِس من يشِْري نَفْسه ابِتغَاء مرضاِت اللِّه{ :كافيته عقوبة في ذلك، وقوله

وِمن النَّاِس من يشِْري نَفْسه {: لذميمة، ذكر صفات المؤمنين الحميدة فقالأخبر عن المنافقين بصفاتهم ا
 وسعيد بن -مي اهللا تعالى عنهرض-، قال ابن عباس وأنس ]سورة البقرة) ٢٠٧([ }ابِتغَاء مرضاِت اللِّه

 -الى عنهرضي اهللا تع-نزلت في صهيب بن سنان الرومي : المسيب وأبو عثمان النهدي وعكرمة وجماعة

وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة منعه الناس أن يهاجر بماله، وإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر فعل، 
 -رضي اهللا تعالى عنه-فتخلص منهم وأعطاهم ماله، فأنزل اهللا فيه هذه اآلية، فتلقاه عمر بن الخطاب 

 وما ذاك؟ فأخبره أن ،تجارتكماهللا  أخسر  فالموأنت: فقال، ربح البيع: وجماعة إلى طرف الحرة وقالوا له
  . ٤)) البيع صهيبربح((:  قال له-صلى اهللا عليه وسلم-اهللا أنزل فيه هذه اآلية، ويروى أن رسول اهللا 

ِإن اللّه اشْتَرى ِمن الْمْؤِمِنين َأنفُسهم {: د في سبيل اهللا، كما قال تعالىومعنى اآلية عام يدخل فيه كل مجاه
موالَهم ِبَأن لَهم الجنَّةَ يقَاِتلُون ِفي سِبيِل اللِّه فَيقْتُلُون ويقْتَلُون وعدا علَيِه حقا ِفي التَّوراِة واِإلنِجيِل وَأ

تُم ِبِه وعايالَِّذي ب ِعكُميواْ ِببِشرتَباللِّه فَاس ِدِه ِمنهفَى ِبعَأو نمآِن والْقُروِظيمالْع زالْفَو وه سورة ) ١١١([ }ذَِلك

 بين الصفين، أنكر عليه بعض الناس، فرد -رضي اهللا تعالى عنه-، ولما حمل هشام بن عامر ]التوبة
وِمن النَّاِس {:  هذه اآليةا، وتلو وغيرهما-مارضي اهللا تعالى عنه-عليهم عمر بن الخطاب وأبو هريرة 

اب هشِْري نَفْسن ياِت اللِّهمضرسورة البقرة) ٢٠٧([ }ِتغَاء م[."  

يذكر أصحاب ثم يذكر أصحاب النار فإنه   في ذكر النقيضين، الكريمعادة القرآنجرت هذه اآليات على 
   اهللا صفات الفجار، فيتلوها بصفات األبرار ويعرج على ذكر الوعيد، ب ويثنيذكر الوعد يأتي على الجنة، 

  :نن وهم أهل النافق الذييل األوللما ذكر حا -عز وجل–

  يعطون من طرف اللسان حالوة
  ويروغ منك كما يروغ الثعلب  

،  ربهةيبيع نفسه طلباً لمرضا: ، أي}من يشِْري نَفْسه ابِتغَاء مرضاِت اللِّه{ذكر حال الطرف اآلخر وهو 
 لهم أرقّ:  أي}وفٌ ِبالِْعباِدءواللّه ر{ : ولهذا ختم اهللا هذه اآلية بقوله،-عز وجل-هللا افمثلهم أهل لرحمة 

  .}واللّه الَ يِحب الفَساد{: صنيعهمأما أهل النفاق فقال في و نوع من الرحمة،وهي الرأفة، إذ الرأفة الرحمة 

  .واهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم على نبيه وآله وصحبه

                                                
  ).٥٧٠٦(صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وصححه الذهبي في التلخيص برقم : ، وقال)٣/٤٥٠) (٥٧٠٠(رواه الحاكم في مستدركه برقم  4
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )٩٢ (تفسير ابن كثيرالمصباح المنير في 

   خالد بن عثمان السبت/الشيخ

  

  .وعلى آله وصحبه أجمعين،  محمدنبيناعلى  باركو موصلى اهللا وسل رب العالمين، الحمد هللا

دخُلُواْ ِفي السلِْم كَآفَّةً والَ يا َأيها الَِّذين آمنُواْ ا{ : في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
ِبينم ودع لَكُم طَاِن ِإنَّهاِت الشَّيواْ خُطُوو *تَتَِّبعلَمنَاتُ فَاعيالْب اءتْكُما جِد معن بم لَلْتُمفَِإن ز ِزيزع اللّه اْ َأن

ِكيمسورة البقرة) ٢٠٩- ٢٠٨([ }ح[.  

 أن يأخذوا بجميع -صلى اهللا عليه وسلم- عباده المؤمنين به المصدقين برسوله يقول اهللا تعالى آمراً"
  . وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك،عرى اإلسالم وشرائعه، والعمل بجميع أوامره

 ومجاهد وطاوس والضحاك وعكرمة وقتادة والسدي -مارضي اهللا تعالى عنه-قال العوفي عن ابن عباس 
  ". يعني اإلسالم:}ادخُلُواْ ِفي السلِْم{ :وابن زيد في قوله

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  .بعد و،الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا

أن يأخذوا بجميع تفسير ابن كثير لآلية ب، }يا َأيها الَِّذين آمنُواْ ادخُلُواْ ِفي السلِْم كَآفَّةً{: -تبارك وتعالى-قوله 
، وهو هو المعنى المتبادر  وترك جميع زواجره ما استطاعوا،، والعمل بجميع أوامره،شرائعهعرى اإلسالم و

  .من أحسن ما تفسر به اآلية

وإليه ذهب ابن ،  ألهل اإليمان كما يدل عليه ظاهر النصهوجم} يا َأيها الَِّذين آمنُواْ{في اآلية الخطاب و
  .كثير

الذين لم يدخلوا في اإلسالم، باعتبار أن السلم هو ه ألهل الكتاب  يرى أن الخطاب موجومن أهل العلم من
 من العمل أو االعتقاد الذي ئاًبجميع شرائعه، ال تتركوا شي  ادخلوا فيه جميعاً:كافة أيالمراد باإلسالم، و
ن  مسلميهم مطالبون جميعاً بالدخول فيه باعتبار مجموع األفرادف ،وبينه في كتابه -عز وجل-شرعه اهللا 

  .كانوا أو غير مسلمين

بقي عنده نوع شائبة من دينه الذي ممن بعض من أسلم من أهل الكتاب نها خطاب لإ :جماعة من السلفل وقا
 ببعض ما كان عليه من العمل والعبادة، مما لم -عز وجل-كان عليه، كأن يعظم يوم السبت، أو يتعبد هللا 

يا َأيها {: -تبارك وتعالى-هو المقصود بقوله ردد والتلكؤ ين اإلسالم، فهذا الت في د-عز وجل-يشرعه اهللا 
 ولكن ء مما كنتم عليه في دينكم السابق،، يعني من غير أن تبقوا على شي}الَِّذين آمنُواْ ادخُلُواْ ِفي السلِْم كَآفَّةً

من أسلم من أهل واء  سعليه عامة أهل العلم، ويدل عليه ظاهر القرآن أنها خطاب ألهل اإليمان جميعاًما 
يأخذ ببعض الدين ويترك بعضاً لهواه، من أو  دينه السابق،في رٍأسه اعتقادات من بقي و ،الكتاب وتردد

اً مطالبون بالدخول في ، فأهل اإليمان جميعما سواه أموراً تناسبه، ويترك -عز وجل-فيتخير من دين اهللا 
يقول ، ]سورة مريم) ١٢([ }يا يحيى خُِذ الِْكتَاب ِبقُوٍة{: قال نبيه يحيى -عز وجل–ولذا لما خاطب اهللا اإلسالم، 



 ٢

والتسليم والعمل، وهذا باع واالنقياد تّ منه، وأال يتردد أو يتلكأ في االه بقوة أال يترك شيئاًِذن أخْفِم: أهل العلم
  .-رحمه اهللا-ابن جرير الطبري اختاره المعنى 

لم الس: لم، فيقوللم والسومن أهل العلم من يفرق بين الس، بمعنى اإلسالمم لَم والسلْم والسلْالس: يقال }السلِْم{
لم المقصود به المسالمة بترك الحرب واالستسالم والمصالحة مع دفع الجزية، فيكون ذلك هو اإلسالم، والس
واهللا تعالى ،  يعني مع المصالحة ودفع الجزية} كَآفَّةًسلِْماليا َأيها الَِّذين آمنُواْ ادخُلُواْ ِفي { خطاباً ألهل الكتاب

  .أعلم

 والربيع بن ، وعكرمة،أبو العاليةو ، ومجاهد-مارضي اهللا تعالى عنه- قال ابن عباس }كَآفَّةً{: وقوله"
  .والضحاك جميعاً، وقتادة،  ومقاتل بن حيان،والسدي، أنس

  ". البر، خاصة من آمن من أهل الكتابأي اعملوا بجميع األعمال ووجوه: وقال مجاهد

فيدخل  ادخلوا في جميع شرائع الدين، : أي}كَآفَّةً السلِْم ادخُلُواْ ِفي{: أن المراد من قولهعتبار االمعنى بهذا 
  .لمحاالً من الس }كَآفَّةً{تكون ، ومن أسلم من أهل الكتاب وغيرهمفيه 

ادخلوا  :والمعنى }يا َأيها الَِّذين آمنُواْ ادخُلُواْ{: في قولهلمؤمنين حاالً من ضمير ا }كَآفَّةً{يمكن أن تكون و
  .جميعاًأيها الناس في اإلسالم 

يا َأيها الَِّذين آمنُواْ ادخُلُواْ ِفي السلِْم { -مارضي اهللا تعالى عنه-كما روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس "
فإنهم كانوا مع اإليمان باهللا مستمسكين ببعض أمور ، مؤمني أهل الكتاب، كذا قرأها بالنصب يعني }كَآفَّةً

ادخلوا في شرائع دين محمد : ، يقول}ادخُلُواْ ِفي السلِْم كَآفَّةً{: الشرائع التي أنزلت فيهم، فقال اهللاو ةالتورا
  .، وحسبكم اإليمان بالتوراة وما فيها وال تدعوا منها شيئاً-صلى اهللا عليه وسلم-

 واجتنبوا ما يأمركم به ،، أي اعملوا الطاعات]سورة البقرة) ٢٠٨([ }والَ تَتَِّبعواْ خُطُواِت الشَّيطَاِن{: وقوله
ِإنَّما {، ]سورة البقرة) ١٦٩([ }ِإنَّما يْأمركُم ِبالسوِء والْفَحشَاء وَأن تَقُولُواْ علَى اللِّه ما الَ تَعلَمون{ الشيطان

عدِعيِرياِب السحَأص كُونُوا ِمنِلي هب{ :، ولهذا قال]سورة فاطر) ٦([ }و ِحزِبينم ودع لَكُم سورة ) ٢٠٨([ }ِإنَّه
  ".]البقرة

من طرائقه ، و من الباطلتبع في شيء مما يزينه للناسطرائق الشيطان ومسالكه فال ي :الخطواتبالمقصود 
 التوسع في المباح، ثممن   فشيئاًه شيئاًيبدأ معفتجده  بعد ذلك في المهالك، قعهما يتدرج به مع اإلنسان ليو

فهذه كلها من  في الحرام، تحت أي مبرر أو حجة،وقعه فال يدري إال وقد أيجره إلى الوقوع في المشتبه، 
  .خطوات الشيطان

 عدلتم عن الحق بعدما قامت :، أي]سورة البقرة) ٢٠٩([ }فَِإن زلَلْتُم من بعِد ما جاءتْكُم الْبينَاتُ{: وقوله"

  ".}فَاعلَمواْ َأن اللّه عِزيز حِكيم{عليكم الحجج 

  ومخالفة،وقع منكم انحرافعدلتم و، والمراد إذا  بمعنى انحرف وحاد ومال:زل }فَِإن زلَلْتُم{ :قوله سبحانه

  . بانتظاركمديهدالتبعد ما تبين لكم الحق، ف

 وال يغلبه غالب، حكيم في أحكامه ونقضه ، في انتقامه ال يفوته هارب: أي}علَمواْ َأن اللّه عِزيز حِكيمفَا{"
  .عزيز في نقمته، حكيم في أمره: نسوإبرامه، ولهذا قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أ



 ٣

) ٢١٠([ }لْغَماِم والْمآلِئكَةُ وقُِضي اَألمر وِإلَى اللِّه تُرجع األمورهْل ينظُرون ِإالَّ َأن يْأِتيهم اللّه ِفي ظُلٍَل من ا{

هْل ينظُرون ِإالَّ َأن يْأِتيهم { :-صلوات اهللا وسالمه عليه-ين بمحمد ، يقول تعالى مهدداً للكافر]سورة البقرة
 يوم القيامة لفصل القضاء بين األولين واآلخرين، فيجزي كل ، يعني}اللّه ِفي ظُلٍَل من الْغَماِم والْمآلِئكَةُ
  ".اً فشرعامل بعمله إن خيراً فخير وإن شر

 :غير ذلك، والمقصود بالغمام كما يفسره بعض أهل العلمو وهي كل ما أظلك من غمام ،ةلَّ جمع ظُ:للَالظُ

ن، وا القرآءاقر((: أنه قال-وسلمصلى اهللا عليه -النبي عن الحديث السحاب األبيض الرقيق، وقد جاء في 
وا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة ءامة شفيعاً ألصحابه، اقرفإنه يأتي يوم القي
 :ةالغياي، ف١)) تحاجان عن صاحبهماقان من طير صوافكأنهما حزأو كأنهما غيايتان، أو  ،كأنهما غمامتان

 وكّل ما غيب شيئاً فهو ،وهي قعره" غيابة الجب: "ولهذا سمي أسفل البئر ، وغطاءه،شيء أظل اإلنسانكل 
  .غيابة 

  .للَة، ويجمع على ظُلَّظُ ويقال للسحاب غمام، ويقال له

  ".}وقُِضي اَألمر وِإلَى اللِّه تُرجع األمور{: ولهذا قال تعالى"

فما كان متحقق الوقوع مما تحقق الوقوع، ألنه م ؛ فعل عبر به بالماضي}وقُِضي اَألمر{ :قوله سبحانه
َأتَى َأمر اللِّه فَالَ { :قوله تعالىومثل اآلية  ،سيحصل في المستقبل يمكن أن يعبر عنه بالفعل الماضي

ِجلُوهتَعبعد، مع أنه لم يأت]سورة النحل) ١([ }تَس .   

  .، واهللا أعلمية، لكن هذا من أقرب ما تفسر به اآلذكر كالماً مختلفاًوبعضهم ي

وِجيء يومِئٍذ ِبجهنَّم يومِئٍذ  * وجاء ربك والْملَك صفا صفا*كَلَّا ِإذَا دكَِّت الَْأرض دكا دكا{: كما قال اهللا تعالى"
هم الْمآلِئكَةُ َأو يْأِتي ظُرون ِإالَّ َأن تَْأِتيهْل ين{: وقال، ]سورة الفجر) ٢٣-٢١([ }يتَذَكَّر الِْإنسان وَأنَّى لَه الذِّكْرى

كباِت رآي ضعْأِتي بي موي كباِت رآي ضعب ْأِتيي َأو كباآلية، وقال أبو جعفر  ]سورة األنعام) ١٥٨([ } ....ر
 } يْأِتيهم اللّه ِفي ظُلٍَل من الْغَماِم والْمآلِئكَةُهْل ينظُرون ِإالَّ َأن{: الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية

  ".المالئكة يجيئون في ظلل من الغمام، واهللا تعالى يجيء فيما يشاء: ، يقول]سورة البقرة) ٢١٠([

أن لراجح وا ولكن هذا خالف الظاهر،  من صلة المالئكة،}ِفي ظُلٍَل من الْغَماِم{: باعتبار أن قولهالتفسير هذا 
 يدل عليه ظاهر القرآن، واختاره ذا، وه-تبارك وتعالى-جع إلى مجيء اهللا ري }ِفي ظُلٍَل من الْغَماِم{: قوله

   المجيء ثابت هللا ن إإذ  وغيره من أئمة السنة في غالب ما نقل عنهم، ،كبير المفسرين ابن جرير الطبري

 والواجب أن نؤمنعلى الوجه الالئق به، كما شاء نه  يأتي، لكن إتياهكما أخبر عن نفسه أن -عز وجل-

ما المرجع في ذلك كله إلى  من غير أن ندخل في شيء من ذلك بأفهامنا وآرائنا، وإن،ونصدق به كما أخبر
  .الوحي

ترد ،  أو نحو ذلك،هئ أو جزا، أو عذابه، أو قضائه،-عز وجل- يؤولون المجيء بمجيء أمر اهللا نوالذي
سورة ) ١٥٨([ }هْل ينظُرون ِإالَّ َأن تَْأِتيهم الْمآلِئكَةُ َأو يْأِتي ربك َأو يْأِتي بعض آياِت ربك{خرى عليهم اآلية األ

، وال حاجة لهذه التأويالت، ]سورة الفجر) ٢٢([ }وجاء ربك والْملَك صفا صفا{ :-عز وجل-وقوله ، ]األنعام
                                                

  ).٨٠٤) (١/٥٥٣(باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة برقم –رواه مسلم في كتاب صالة المسافرين وقصرها  1
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جه الالئق به، كما أن سمعه وبصره على الوجه الالئق به، وفعله وإرادته على الوجه الالئق فمجيئه على الو
  .به، فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض اآلخر

هل { :فيما يشاء، وهي في بعض القراءاتوالمالئكة يجيئون في ظلل من الغمام واهللا تعالى يجيء : يقول"
ويوم تَشَقَّقُ السماء ِبالْغَماِم ونُزَل {: وهي كقوله، }الئكة في ظلل من الغمامينظرون إال أن يأتيهم اهللا والم

  ".]سورة الفرقان) ٢٥([ }الْملَاِئكَةُ تَنِزيلًا

تكون اآلية فال وعليه المالئكة،   من صلة}ِفي ظُلٍَل من الْغَماِم{: أن قولهباالحتمال فيها القراءة الثانية يوجد 
  . لظاهر القرآن، إال أن الصواب في تفسير اآلية ما أسلفناهمخالفة

 *سْل بِني ِإسراِئيَل كَم آتَينَاهم من آيٍة بينٍَة ومن يبدْل ِنعمةَ اللِّه ِمن بعِد ما جاءتْه فَِإن اللّه شَِديد الِْعقَاِب{"

اةُ الديواْ الْحكَفَر ِللَِّذين نين زقُ مزري اللّهِة وامالِْقي موي مقَهاتَّقَواْ فَو الَِّذيننُواْ وآم الَِّذين ِمن ونخَرسيا ونْي
 كم شاهدوا مع :-مخبراً عن بني إسرائيل-، يقول تعالى ]سورة البقرة) ٢١٢-٢١١([ }يشَاء ِبغَيِر ِحساٍب 

  ".!؟ من آية بينة-عليه السالم-موسى 

  والمعنى الذي ذكره ابن كثير ، سؤال استفادةال ، هذا سؤال تقريع وتوبيخ}سْل بِني ِإسراِئيَل{ :وله سبحانهق

ومن أعظمهم  ، على يد أنبيائهمالمراد كم شاهدوا من اآليات البينات }كَم آتَينَاهم من آيٍة بينٍَة{ -رحمه اهللا-
) ١٠١([ }ولَقَد آتَينَا موسى ِتسع آياٍت بينَاٍت{: -عز وجل-ل اهللا ، كما قا؟-صلى اهللا عليه وسلم-موسى 

صلى اهللا عليه -النبي من اآلية المقصود ن إ :ال قول من قال، صح في تأويل اآليةهو األ ]سورة اإلسراء
بالرغم من اآليات البينات  و،ليس هذا هو الظاهرإذ من دالئل صدقه وأمارات نبوته، مما جاء به  -وسلم

  .]سورة يونس) ١٠١([ }ما تُغِْني اآلياتُ والنُّذُر عن قَوٍم الَّ يْؤِمنُون{ ، والدالئل المؤكداتوالشواهد الساطعات

"حجة قاطعة على صدقه فيما جاءهم به، كَأي وضرب الحجر، وما كان من ، وفلقه البحر، وعصاه،هِدي 
 وغير ذلك من اآليات الدالة على وجود ،ومن إنزال المن والسلوى،  شدة الحرتظليل الغمام عليهم في

  ".الفاعل المختار

تنزل يم، ويظللهالغمام كان ف  تاهوا في الصحراءألنهم  فالتفحوا بوهج الحر؛الغمام حينما كانوا في التيهظللهم 
وظَلَّلْنَا علَيكُم الْغَمام وَأنزلْنَا { :ولهالمن والسلوى كما أخبر سبحانه بقمن لطف اهللا بهم وحسن تدبيره عليهم 

  .]سورة البقرة) ٥٧([ }علَيكُم الْمن والسلْوى

لوا نعمة اهللا كفرا، أي د من جرت هذه الخوارق على يديه، ومع هذا أعرض كثير منهم عنها، وبِقدوِص"
بدْل ِنعمةَ اللِّه ِمن بعِد ما جاءتْه فَِإن اللّه شَِديد ومن ي{استبدلوا باإليمان بها الكفر بها واإلعراض عنها، 

َألَم تَر ِإلَى الَِّذين بدلُواْ ِنعمةَ اللِّه كُفْرا {: ، كما قال تعالى إخباراً عن كفار قريش]سورة البقرة) ٢١١([ }الِْعقَاِب
  .]سورة إبراهيم) ٢٩-٢٨([ } يصلَونَها وِبْئس الْقَرارجهنَّم *وَأحلُّواْ قَومهم دار الْبواِر

نعوها  وم، وجمعوا األموال،طمأنوا إليهاا و، رضوا بهانثم أخبر تعالى عن تزيينه الحياة الدنيا للكافرين الذي
  ".رضوا عنها وسخروا من الذين آمنوا الذين أعرضي اهللا عنهم، مما يعن مصارفها التي أمروا بها

 حال كونهم ساخرين من الذين والمراد، جملة حالية }ويسخَرون ِمن الَِّذين آمنُواْ{: -تبارك وتعالى- قوله

  .آمنوا



 ٥

وسخروا من الذين آمنوا الذين أعرضوا عنها، وأنفقوا ما حصل لهم منها في طاعة ربهم، وبذلوا ابتغاء "
 موم معادهم، فكانوا فوق أولئك في محشرهم ومنشره والحظ األوفر ي، فلهذا فازوا بالمقام األسعد،وجه اهللا

  ".ومسيرهم ومأواهم، فاستقروا في الدرجات في أعلى عليين، وخلد أولئك في الدركات في أسفل سافلين

لجنة  ألنهم في ا؛العلو في الدرجةأنه :} والَِّذين اتَّقَواْ فَوقَهم يوم الِْقيامِة{: في قولهالمراد بالفوقية جاء في 
 أو أن ، والنار في أسفل سافلين، ألن الجنة في السماء؛ويحتمل أن يراد بالفوق المكان، والكفار في النار

 ، وأسرهم، وقتل أهله، وسقوط الكفر،المؤمنين هم الغالبون في الدنيا كما وقع ذلك من ظهور اإلسالم
 ،لك لوال التقييد بكونه في يوم القيامة وال مانع من حمل اآلية على جميع ذ، وضرب الجزية عليهم،وتشريدهم

فأهل اإليمان في ، من أجمع ما يقال في معنى اآليةلآلية يجده  -رحمه اهللا-بن كثير تفسير اومن تأمل 
ن ويتجرعون غصصها، ويكتوفي دركات النار، أهل الكفر ، وومقامات سمية اتب عليةمر في درجات الجنة

  .ان الذل وصنوف المهانةوال تسأل عما يغشاهم من ألوبنارها، 

  أما ترى أن السيف يـنقص قـدره       
  

  إذا قيل إن السيف أمضى من العصا        
  

  

 يرزق من يشاء من خلقه :، أي]سورة البقرة) ٢١٢([ }قُ من يشَاء ِبغَيِر ِحساٍبواللّه يرز{: ولهذا قال تعالى"
 ،قْنِفابن آدم َأ(( :خرة، كما جاء في الحديثويعطيه عطاء كثيراً جزيالً بال حصر وال تعداد في الدنيا واآل

، وقال ٣)) وال تخش من ذي العرش إقالالً، باللقْنِفَأ((: -صلى اهللا عليه وسلم-، وقال النبي ٢)) عليكنفقُْأ
أن ملكين (( ، وفي الصحيح]سورة سبأ) ٣٩([ }وما َأنفَقْتُم من شَيٍء فَهو يخِْلفُه وهو خَير الراِزِقين{: تعالى

اللهم أعط ممسكاً : اللهم أعط منفقاً خلفاً، ويقول اآلخر:  فيقول أحدهم،ينزالن من السماء صبيحة كل يوم
  ".٤))تلفاً

ب، ا بال عد وال حس،أنه عطاء متتابع كثير: قيل المراد }قُ من يشَاء ِبغَيِر ِحساٍبواللّه يرز{ :قوله سبحانه
  .، والغاية في التوسعة عليهمه عن الكثرةيعبر بوجاء بهذا اللفظ ل

هم قُفرز على هذا العطاء، م يعني من غير محاسبة له}قُ من يشَاء ِبغَيِر ِحساٍبيرز{: وبعض أهل العلم يقول
المعنى لكن و وليس وراءه مطالبة أو محاسبة، ، ال يلحقهم فيه تبعةاته،في جنمما أعده اهللا لهم  يء مليءهن

عد من العطاء إنما هو القليل، وأما الكثير فال حصر له حسب وي ألن الذي يأنه عطاء كثير؛تبادر الظاهر الم
  .وال حد، واهللا أعلم

ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إال ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما  يقول(( :وفي الصحيح"
  .٥))تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس

                                                

رواه مسلم في كتاب  و،  )١٣/٣٨٤) (٥٣٥٢( برقم   ))نفق عليك أنفق يا ابن آدم أ    ((باب فضل النفقة على األهل بلفظ       – رواه البخاري في كتاب النفقات        2
  ).٢/٦٩٠) (٩٩٣(باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف برقم –الزكاة 

  ).١٨٨٥(، وصححه األلباني في مشكاة المصابيح برقم )١/٤٤٢) (١٠١٨(رواه الطبراني في المعجم الكبير برقم  3
وكَذَّب * وَأما من بِخَل واستَغْنَى   * فَسنُيسره ِللْيسرى * وصدقَ ِبالْحسنَى * فََأما من َأعطَى واتَّقَى   { قول اهللا تعالى  باب  –رواه البخاري في كتاب الزكاة       4

باب في المنفق –، ومسلم في كتاب الزكاة  )٢/٥٢٢) (١٣٧٤(برقم  )) اللهم أعط منفق مال خلفا     (( ]سورة الليل ) ١٠-٥([ }فَسنُيسره ِللْعسرى  *ِبالْحسنَى
 ).٢/٧٠٠) (١٠١٠(والممسك برقم 

  ).٤/٢٢٧٣) (٢٩٥٨(باب حدثنا قتيبة بن سعيد برقم –رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق  5



 ٦

الدنيا دار من ال دار له، ومال من ال ((:  أنه قال-صلى اهللا عليه وسلم-في مسند اإلمام أحمد عن النبي و
  .٦))مال له، ولها يجمع من ال عقل له

حقِّ ِليحكُم بين النَّاِس كَان النَّاس ُأمةً واِحدةً فَبعثَ اللّه النَِّبيين مبشِِّرين ومنِذِرين وَأنزَل معهم الِْكتَاب ِبالْ{
 الَِّذين ى اللّهدفَه منَهيا بغْينَاتُ بيالْب ماءتْها جِد معِمن ب ُأوتُوه ا اخْتَلَفَ ِفيِه ِإالَّ الَِّذينما اخْتَلَفُواْ ِفيِه وِفيم

  .]سورة البقرة) ٢١٣([ }ه يهِدي من يشَاء ِإلَى ِصراٍط مستَِقيٍمآمنُواْ ِلما اخْتَلَفُواْ ِفيِه ِمن الْحقِّ ِبِإذِْنِه واللّ

 -عليهما السالم-ح وآدم وكان بين ن:  قال-مارضي اهللا تعالى عنه-روى ابن جرير عن ابن عباس 

  . فبعث اهللا النبيين مبشرين ومنذرين،عشرة قرون، كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا

  .}كان الناس أمة واحدة فاختلفوا{ -رضي اهللا عنه-ءة عبد اهللا هي في قراوكذلك : قال

صحيح اإلسناد ولم يخرجاه، كذا رواه أبو جعفر الرازي عن أبي العالية :  ثم قاللحاكم في مستدركهورواه ا
كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، فبعث اهللا {: هاؤ أنه كان يقر-رضي اهللا تعالى عنه-عن أبي بن كعب 

  ".}مبشرين ومنذرينالنبيين 

الناس المذكورين في هذه اآلية المراد بفي أهل التأويل اختلف } كَان النَّاس ُأمةً واِحدةً{: -سبحانه- قوله
 من ذرية -عز وجل-حينما استخرجهم اهللا : ، وبعضهم يقولءآدم وحوا: آدم، وبعضهم يقول: بعضهم يقولف

المعنى الذي ذكره ابن كثير هو أرجح أقاويل ، و غير هذا، وبعضهم يقول-عليه الصالة والسالم-آدم 
، ]سورة يونس) ١٩([ }مةً واِحدةً فَاخْتَلَفُواْوما كَان النَّاس ِإالَّ ُأ{: -تبارك وتعالى-كقوله هذه اآلية ، والمفسرين

ك، وهو م وقع الشرث -عليه الصالة والسالم- إلى عهد نوح -عليه الصالة والسالم- من بعد آدم كذلككانوا ف
كابن جرير  كما دل عليه أثر ابن عباس، وعليه عامة السلف وهو قول المحققين،أول ما وقع في األرض 

  . غيرهم  وجماعة، وابن القيم،الطبري

بس من واقتُ، -رضي اهللا عنهما–أبي بن كعب وعبد اهللا بن مسعود تدل عليه قراءة هذا المقدر  }فَاخْتَلَفُواْ{
االقتضاء تارةً ، وعند األصوليينمن قسم المنطوق غير الصريح   االقتضاءداللةب ىيسمما  وهذا، لفظ اآلية

 :-وجل عز- اهللا يقول فحينما، وال منافاة بين العقل والشرع،  وتارة شرعياً،يكون اقتضاء لغوياً، وتارة عقلياً

 مقدر، من بد الف بالذوات، يتعلق التحريم أن على يدل ال رعالش قولف ،]النساء سورة )٢٣([ }ُأمهاتُكُم علَيكُم حرمتْ{

   .بأمهاتكم االستمتاع عليكم حرم أنه تقتضي االقتضاء فداللة أمهاتكم، ضرب أو أمهاتكم، أكل عليكم حرم هل

 داللة ]البقرة سورة )١٨٤([ }ُأخَر َأياٍم من فَِعدةٌ سفٍَر علَى َأو مِريضا ِمنكُم كَان فَمن معدوداٍت َأياما{ الصيام آية فيو

 ال للسامع كاًمدر كان ما الكالم من تترك والعرب ،أخر أيام من عدة عليه يجب فعندها فأفطر :الشرعي االقتضاء
  :مالك ابن قولي لذاو والبالغة، الفصاحة من وهذا اختصاراً، عليه يخفى

  جـــائز يعلـــم مـــا وحـــذف
  

  ...................................  

  .أعلم تعالى واهللا

                                                

 ).٦٧٥٧(، وضعفه األلباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم )٦/٧١) (٢٤٤٦٤(رواه أحمد في مسنده برقم  6
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}الِْكتَاب مهعَل مَأنزعز –الكتب التي أنزلها اهللا جنس  ، تحتمل أن تكون للجنس)لأ( ]سورة البقرة) ٢١٣([ }و
  . على األنبياء-وجل

ابن وهذا المعنى اختاره بعض السلف، واختاره  التوراة، المراد بالكتابويكون  ،لعهد ا)لأ (كونتن حتمل أوت
 ألنه ذكر النبيين ولم يذكر  في لفظ الكتاب؛ للجنس)لأ(ر القرآن أن اه، ولكن ظ-رحمه اهللا-جرير الطبري 

  .بعضاً منهم

ويجعلها عامة تارة ،  تارةحملها على بني إسرائيلفي كالمه يتراوح في هذه اآليات -رحمه اهللا-وابن جرير 
الفتراق، ء الذين وقع بينهم هذا التفاوت واالختالف وا في هؤالونال شك أن بني إسرائيل ممن يدخلأخرى، و

  .أكثر األنبياء في بني إسرائيلن إبعث اهللا النبيين بحيث ألجل ذلك 

هو الكتاب ويحتمل أن يكون الذي يحكم يحكم بين الناس، اهللا أن  المراد يحتمل أن يكون }ِليحكُم بين النَّاِس{
ل أن يضاف الحكم إلى الكتاب والمقصود به من بعث بالكتاب، أو من األقرب، وال إشكاهو  المذكور وهذا

) ٤٤([ }ِإنَّا َأنزلْنَا التَّوراةَ ِفيها هدى ونُور يحكُم ِبها النَِّبيون{: -عز وجل-يقوم على الحكم به كما قال اهللا 

 ،عبر بنطق الكتابف، ]سورة الجاثية) ٢٩([ }يكُم ِبالْحقِّهذَا ِكتَابنَا ينِطقُ علَ{:  قال-عز وجل-واهللا  ،]سورة المائدة
  .من هذا الكتاب المنزلالحق ب ينطقون عنا األنبياءأن د قصو

  : في عود الضمير احتماالت }وما اخْتَلَفَ ِفيِه{

  .المتبادر يعود إلى الكتاب المذكور، وهذا هأن -

 .وهذا معنى قريب ومحتمل لى الحق، يعود إهأن -

الذي أنزل عليه باعتبار أن  ،-صلى اهللا عليه وسلم-محمد نزل عليه الكتاب وهو  إلى من ُأأنه يعود -
 سبق جنس يصدق على كل ، ألن الكتاب كماوهذا بعيد، -عليه الصالة والسالم-هو محمد  الكتاب

 ،ريقهاأمكن إتحاد مرجع الضمائر فإنه ال يصار إلى تفإذا أنه  :والقاعدة في هذا الباب، الكتب المنزلة
  .-تبارك وتعالى-والعلم عند اهللا 

}ُأوتُوه وأنزل عليهم الكتب ،وهم األمم الذين أرسل إليهم الرسلوأعطوا علمه،  يعني أوتوا الكتاب }ِإالَّ الَِّذين 
 يحملها ، يحملها على معنى خاص-رحمه اهللا- رريوابن ج في الناس، والخالف والكفر كبعدما وقع الشر
  . ى كتابهم وهو التوراةعلى اليهود، وعل

  .أعلم، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبهواهللا 



  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )٩٣( المصباح المنير في تفسير ابن كثير 

   خالد بن عثمان السبت/الشيخ

  

  . وعلى آله وصحبه أجمعين،نبينا محمدعلى  باركو موصلى اهللا وسلالحمد هللا رب العالمين، 

 النَّاس ُأمةً كَان{: نا معمر عن قتادة في قولهوقال عبد الرزاق أخبر": - تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
     كانوا على الهدى جميعاً فبعث اهللا النبيين، فكان أول من بعث نوحاً : ، قال]سورة البقرة) ٢١٣([ }واِحدةً

  .-عليه السالم-

فَهدى اللّه الَِّذين آمنُواْ ِلما اخْتَلَفُواْ {:  في قوله-رضي اهللا تعالى عنه-وروى عبد الرزاق عن أبي هريرة 
  . اآلية}... ِمن الْحقِّ ِبِإذِْنِهِفيِه

، نحن أول الناس دخوالً الجنة نحن اآلخرون األولون يوم القيامة((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال النبي : قال
بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهدانا اهللا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فهذا اليوم 

  .١)) لنا فيه تبع، فغداً لليهود وبعد غد للنصارىنا اهللا له، فالناساه فهدالذي اختلفوا في

فَهدى اللّه الَِّذين آمنُواْ ِلما اخْتَلَفُواْ {: وقال ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه في قوله
 ى يوم السبت، والنصارى يوم األحد، فهد، فاختلفوا في يوم الجمعة، فاتخذ اليهود}...ِفيِه ِمن الْحقِّ ِبِإذِْنِه

 ليوم الجمعة، واختلفوا في القبلة، فاستقبلت النصارى المشرق، -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا أمة محمد 
 للقبلة، واختلفوا في الصالة، فمنهم من -صلى اهللا عليه وسلم-واليهود بيت المقدس، فهدى اهللا أمة محمد 

وال يركع، ومنهم من يصلي وهو يتكلم، ومنهم من يصلي وهو يمشي، يركع وال يسجد، ومنهم من يسجد 
لفوا في الصيام، فمنهم من يصوم بعض ت للحق من ذلك، واخ-صلى اهللا عليه وسلم-فهدى اهللا أمة محمد 

 للحق من ذلك، -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا أمة محمد ى ومنهم يصوم عن بعض الطعام، فهد،النهار
، فقالت اليهود كان يهودياً، وقالت النصارى كان نصرانياً، وجعله اهللا -عليه السالم- واختلفوا في إبراهيم

  ". للحق من ذلك-صلى اهللا عليه وسلم- اهللا أمة محمد ىحنيفاً مسلماً، فهد

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  : أما بعد،، والصالة والسالم على رسول اهللالحمد هللا

 والبراهين ،يعني الحجج الواضحات ]سورة البقرة) ٢١٣([ }اءتْهم الْبينَاتُِمن بعِد ما ج{ :قوله سبحانهف
  .عاتالساط

}منَهيا بغْيالف بين تخاالغالب وبسبب تجاوزهم للحد وعدوانهم، بين الناس إال  ما وقع الخالف والشر :أي }ب
، -عز وجل- أنفسهم واتقوا اهللا ولو أنصف الناس من،  بمسائل العلم والدينلبغي أو الجهللنتيجة  الناس

  .فيما بينهمالملموس  من كثير من هذا الشر واالستراح ليس غير؛ لحقا قاصدين منه  مطيتهمعلمجعلوا الو

                                                
  ).٢/٥٨٥) (٨٥٥(باب هداية هذه األمة ليوم الجمعة برقم –رواه مسلم في كتاب الجمعة  1



 -رحمه اهللا-ذكره الحافظ ابن كثير الذي المعنى  }فَهدى اللّه الَِّذين آمنُواْ ِلما اخْتَلَفُواْ ِفيِه ِمن الْحقِّ ِبِإذِْنِه{

، وهذا األحسن -مرضي اهللا تعالى عنه-ع أقوال المفسرين من السلف يجم لمعنى جامعفي تفسير هذا المقطع 
لما اختلفوا فيه من فالهداية   أو على مثال مما ذكره السلف،،في التفسير أال يقتصر على جزء من المعنى

صلى - من أنبيائهم كعيسى ى الحق وهو اإلسالم، وهداهم إلكل األبواب، هداهم إلى الدين الحق شملتالحق 
أشبه ذلك، ما  ويوم الجمعة و،فيما يتعلق باألزمان واألوقات، كرمضانوهداهم إلى الحق ، -اهللا عليه وسلم

  .آخرنهم، فال يختص بمعنى دون وئ وفي كل ش، وفي معامالتهم،الحق في عباداتهمإلى وهداهم 

 ،، هنا قد يرد سؤال، هداهم لما اختلفوا فيه} آمنُواْ ِلما اخْتَلَفُواْ ِفيِهفَهدى اللّه الَِّذين{: -تبارك وتعالى-قوله 
أو للحق فيما اختلف الناس فيه ممن قبلهم، ما هو المراد؟ بعض أهل العلم و هداهم للحق الذي اختلفوا فيه؟ أ

هللا قد هداها في  وأن ا،أورد النصوص بأن هذه األمة مرحومةلذا و اآلية على ظاهرها، أن كابن كثير يرى
  .وفي غيرها مما اختلف فيه الناساألمور المذكورة 

  والمعنى فهدى اهللا الذين آمنوا بالحق لما اختلف فيه إن في اآلية تقديماً وتأخيراً،:ومن أهل العلم من يقول

ن جرير جماعة من أهل اللغة، واختاره كبير المفسرين ابهو قول أوتوه، واليهود والنصارى في الكتاب الذي 
التقديم ك-القول بالقلب أن اآلية إذا احتملت  ظاهر، لكن األصل في هذا القولوالمعنى ، -رحمه اهللا-الطبري 
  .واهللا أعلم فاألصل الترتيب إذا أمكن حملها على معنى صحيح، فال حاجة للقول بالتقديم والتأخير، -والتأخير

ود وقالوا ألمه بهتاناً عظيماً، وجعلته النصارى إلهاً ، فكذبت به اليه-عليه السالم-هم اختلفوا في عيسى "
  . للحق من ذلك-صلى اهللا عليه وسلم-وولداً، وجعله اهللا روحه وكلمته، فهدى اهللا أمة محمد 

  ". وبما هداهم له، قاله ابن جرير، بعلمه بهم:، أي}ِبِإذِْنِه{: وقوله

ور التي اختلف فيها من اختلف، ويحتمل أن يكون  في تلك األم اهللاصاروا مهتدين بعلمفأهل اإلسالم إنما 
أمة بها  ليكونوا هلهمؤما ي فيهم من الصفات الخيرة -عز وجل- اهللا حين غرسهداهم بعلمه يعني بحالهم، 

  .وسطاً

ومنهم من بأمره،  :أي }ِبِإذِْنِه فَهدى اللّه الَِّذين آمنُواْ ِلما اخْتَلَفُواْ ِفيِه ِمن الْحقِّ{: وبعض أهل العلم يقول
الهداية فإن ، بل هو مستلزم للمعنى الثاني  ليس ببعيد،المعنى األولأن  حقيقةالو المعنى األول، طأخبصرح 

من  اللفظةهذه تفسر بهما وقريب،  فكال المعنيين ،هداهم ديناًهداهم كوناً، و  الكوني،-عز وجل-تقع بإذن اهللا 
  .، واهللا أعلموال شطط في ذلكاآلية، 

  . وله الحكم والحجة البالغة:يأ }ِإلَى ِصراٍط مستَِقيٍم{ من خلقه، : أي}واللّه يهِدي من يشَاء{"

 -صلى اهللا عليه وسلم- أن رسول اهللا -ارضي اهللا تعالى عنه-وفي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة 

 ،فيل، فاطر السماوات واألرض وإسرا، وميكائيل،اللهم رب جبرائيل((: كان إذا قام من الليل يصلي يقول
 ،لما اختلف فيه من الحق بإذنك هدنياعالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، 

  ".٢))إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم

  .بعلمك أو بأمرك: كما جاء في تأويل اآلية، أي ))فيه من الحق بإذنكلما اختلف ((

                                                
  ).١/٥٣٤) (٧٧٠(قم باب الدعاء في صالة الليل وقيامه بر–رواه مسلم في كتاب صالة المسافرين وقصرها  2



له عجاجتنابه، وال ت، وأرنا الباطل باطالً وارزقنا تباعهاهم أرنا الحق حقاً وارزقنا الل(( :ثوروفي الدعاء المأ"
  .٣))واجعلنا للمتقين إماماًل، ملتبساً علينا فنض

لْبْأساء والضراء وزلِْزلُواْ حتَّى َأم حِسبتُم َأن تَدخُلُواْ الْجنَّةَ ولَما يْأِتكُم مثَُل الَِّذين خَلَواْ ِمن قَبِلكُم مستْهم ا{
اللِّه قَِريب رنَص اللِّه َأال ِإن رتَى نَصم هعنُواْ مآم الَِّذينوُل وسقُوَل الرسورة البقرة) ٢١٤([ }ي[.  

  ". وتمتحنوا، وتختبروا،بتلوا قبل أن تُ،أم حسبتم أن تدخلوا الجنة: يقول تعالى

  .ها بمعنى بل في هذا الموضع من القرآنأن المشهور :أم

عليهم  رأنه أنكمقصود ، وال"؟أحسبتم"زة االستفهام االستنكاري إن أم تأتي بمعنى هم: وبعض أهل العلم يقول
ثم يعقبه النجاة  السالمة والعافية من االبتالء في الحياة الدنيا، هم يمكنمأنهب نفوسهم ساورقد يهذا الظن الذي 
  .لهم في اآلخرة

ولَما يْأِتكُم مثَُل الَِّذين خَلَواْ ِمن قَبِلكُم مستْهم الْبْأساء { :كما فعل بالذين من قبلكم من األمم، ولهذا قال"
  . والنوائب، والمصائب، واآلالم، واألسقام،، وهي األمراض]سورة البقرة) ٢١٤([ }والضراء

 ومرة ،بن جبير، وسعيد  ومجاهد، وأبو العالية،-مالى عنهرضي اهللا تع-قال ابن مسعود وابن عباس 
  . الفقر:البأساء:  ومقاتل بن حيان، والسدي، والربيع، والضحاك، وقتادة، والحسن،الهمداني

  ". السقم:والضراء: -ماي اهللا تعالى عنهرض-وقال ابن عباس 

الحاجة والفقر والجوع بمعنى  :ءالبأسامن أهل العلم من خص كالً من السراء والضراء بمعنى خاص، فجعل 
فتطلق البأساء ، أشبه ذلكما  يعتور األبدان مما يختل به مزاجه من المرض و بمعنى ما:والمسغبة، والضراء

ل التوارد يمن قبال يكون  ما يتعلق بجانب المرض، وهذا التفريقى ما يتعلق بجانب الفقر، والضراء على عل
  . أعلمواهللايس مقدم على التوكيد، األصل أن التأسإذ على معنى واحد، 

وزلزلوا خوفاً من األعداء زلزاالً شديداً، وامتحنوا امتحاناً عظيماً، كما جاء في الحديث الصحيح عن خباب "
 أال ،أال تستنصر لنا -صلى اهللا عليه وسلم–قلنا يا رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-ابن األرت 

من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه، ال إن ((: تدعوا اهللا لنا، فقال
واهللا : ال يصرفه ذلك عن دينه، ثم قالوعظمه يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه 

لياهللا هذا األمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، ال يخاف إال اهللا والذئب على غنمه،تمن  

  ".٤))ولكنكم قوم تستعجلون

جلجلة، والالصلصلة،  ومن مثيلتها ، التحريك بشدة، وحروفها تدل على ذلك لما فيها من التكرار:أصل الزلزلة
  .زلزال وزلزلة: اوما أشبه ذلك، فحركة األرض واضطرابها يقال له

 وأنواع ،من األذى واإلرجافلوان أوقع عليهم فقد باعتبار أنهم امتحنوا امتحاناً شديداً، في اآلية الزلزلة و
إال أصحاب اإليمان الراسخ، فيها يثبت يكاد ، فال  للوقوع في الفتنةالمخاوف التي تحرك النفوس تحريكاً شديداً

 وكُم من فَوِقكُم وِمن َأسفََل ِمنكُم وِإذْ زاغَتْ الَْأبصارءِإذْ جا{ : األحزاب في وقعة-عز وجل-كما قال اهللا 

                                                
 .-رضي اهللا عنه–ذكره البهوتي في شرح منتهى اإلرادات وعزاه إلى عمر بن الخطاب  3

 ).٣/١٣٩٨) (٣٦٣٩( وأصحابه من المشركين بمكة برقم -صلى اهللا عليه وسلم–باب ما لقي النبي –رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة  4



سورة ) ١١-١٠([ } هنَاِلك ابتُِلي الْمْؤِمنُون وزلِْزلُوا ِزلْزالًا شَِديدا*وبلَغَِت الْقُلُوب الْحنَاِجر وتَظُنُّون ِباللَِّه الظُّنُونَا

: نهم قالوا كما قص القرآن خبرهمإحتى ت الذين في قلونهم مرض وعر ن المنافقيتكشفهذه الزلزلة  ]األحزاب

}امورِإلَّا غُر ولُهسرو نَا اللَّهدعسورة األحزاب) ١٢([ }ا و[.  

ولَقَد فَتَنَّا الَِّذين ِمن قَبِلِهم  *َأحِسب النَّاس َأن يتْركُوا َأن يقُولُوا آمنَّا وهم لَا يفْتَنُون *الم{: وقال اهللا تعالى"
، وقد حصل من هذا جانب عظيم ]سورة العنكبوت) ٣ -١([ }وا ولَيعلَمن الْكَاِذِبينفَلَيعلَمن اللَّه الَِّذين صدقُ

وكُم من فَوِقكُم وِمن َأسفََل ءِإذْ جا{:  في يوم األحزاب، كما قال اهللا تعالى-مرضي اهللا تعالى عنه-للصحابة 
 لَغَِت الْقُلُوببو ارصاغَتْ الَْأبِإذْ زو ِباللَِّه الظُّنُونَاِمنكُم تَظُنُّونو نَاِجرلِْزلُوا  *الْحزو ْؤِمنُونالْم تُِلياب نَاِلكه

) ١٢- ١٠([ }وِإذْ يقُوُل الْمنَاِفقُون والَِّذين ِفي قُلُوِبِهم مرض ما وعدنَا اللَّه ورسولُه ِإلَّا غُرورا *ِزلْزالًا شَِديدا

  . اآليات،]بسورة األحزا

سجاالً، يدال علينا : فكيف كانت الحرب بينكم؟ قال:  قال،نعم: ولما سأل هرقل أبا سفيان هل قاتلتموه؟ قال
  .٥كذلك الرسل تبتلى، ثم تكون لها العاقبة: قال. وندال عليه

ا فََأهلَكْنَا َأشَد ِمنْهم بطْشً{: تعالى، أي سنتهم كما قال ]سورة البقرة) ٢١٤([ }مثَُل الَِّذين خَلَواْ ِمن قَبِلكُم{: وقوله
ِلينثَُل الَْأوى مضم{: ، وقوله]سورة الزخرف) ٨([ }و رتَى نَصم هعنُواْ مآم الَِّذينوُل وسقُوَل الرتَّى يلِْزلُواْ حزو

ل والشدة، قال اهللا  بقرب الفرج والمخرج عند ضيق الحان يستفتحون على أعدائهم ويدعو:، أي}اللِّه
، ]سورة الشرح) ٦-٥([ }ِإن مع الْعسِر يسرا *فَِإن مع الْعسِر يسرا{: ، كما قال}َأال ِإن نَصر اللِّه قَِريب{: تعالى

  ".}َأال ِإن نَصر اللِّه قَِريب{: وكما تكون الشدة ينزل من النصر مثلها، ولهذا قال تعالى

  اهللاونة تنزل المعونة، وهذا شيء مشاهد، فإنئعلى قدر الم:  قوله-رضي اهللا عنه-د بن الوليد خالثر عن ُأ

وال يخطر لهم على بال  ،يبعث على االستغراب والدهشةعلى الناس في أوقات الشدائد ما ه ينزل من ألطاف
  .-عز وجل– أن اللطيف هو اهللا ون، وما يدر!مالعظام التي نزلت بهمن تحملهم ألوائها 

إذ  ،ستشكل هذا، من أهل العلم من ا}حتَّى يقُوَل الرسوُل والَِّذين آمنُواْ معه متَى نَصر اللِّه{: قوله سبحانهو
 ،أعظم الناس ثقةً ويقيناًوهو  ، النصركناية عن استبطائهلما فيه من ال ! متى نصر اهللا؟:كيف يقول الرسول

 على  سنةاالبتالءجعل ، وهء ال يخذل أوليا الذي-عز وجل- وباهللا ،اهللاوعلماً بالطريق الموصل إلى 

  .، وما أشبه ذلكعبادهالموحدين من 

 أن في اآلية تقديماً وتأخيراً، فمنهم من يرىلى وجوه من التفسير ال يدل عليها ظاهر القرآن، عفحملوا المراد 
ال يخفي ما في  و أال إن نصر اهللا قريب،:رسول، ويقول ال؟ متى نصر اهللا:حتى يقول الذين آمنوا: والمعنى

عز -، جواب من اهللا }َأال ِإن نَصر اللِّه قَِريب{:  ألن قوله؛الظاهر من اآليةلمعنى لير يتغمن هذا التفسير 
، فهذا الذي وقع من هؤالء ٦))ولكنكم تستعجلون((: -صلى اهللا عليه وسلم-، يدل عليه قول النبي -وجل

لشدة ما نزل بهم، بل قال إال وه القما   ومن أقوامهم ممن صبر وثبت معهم،،-الصالة والسالم-الرسل عليهم 

                                                
ومسلم في كتاب الجهاد والسير ) ١/٧) (٧( برقم -صلى اهللا عليه وسلم–كيف كان بدء الوحي إلى رسول اهللا باب –رواه البخاري في كتاب بدء الوحي  5
  ).٣/١٣٩٣) (١٧٧٣( إلى هرقل يدعوه إلى اإلسالم برقم -صلى اهللا عليه وسلم–باب كتاب النبي –
  .)٣/١٣٢٢) (٣٤١٦(باب عالمات النبوة في اإلسالم برقم –رواه البخاري في كتاب المناقب  6



وهي  ]سورة يوسف) ١١٠([ }وظَنُّواْ َأنَّهم قَد كُِذبواْ جاءهم نَصرنَا حتَّى ِإذَا استَيَأس الرسُل{: -عز وجل-اهللا 
ل قط كها ينزل النصر، فيسه، عندبلغ الحال في الشدة غايتمتى ينزل النصر؟ لما يف، أوضح من آية البقرة

فمن وس األشهاد، وتتبين األمور على حقائقها، ءعرف على ريزيف كل صاحب مرض، ومنافق، وينكشف 
 به تزليدري إال وقد ه ثم ما سنفَ طولي، ومنهم من في أثنائه، ومنهم يسقط الناس من يسقط في أول الطريق

  . يبقى إال أصحاب اإليمان الصحيح وال،قط الجميعيسقدمه، ف

 ألنهم وعدوهم ؛يعني أن أقوامهم قد كذبوهم }بواأنهم قد كُذّ{ :بعض أهل العلم يختار القراءة األخرىو

، فخافوا من تكذيب أقوامهم لهم، لكن القراءة المشهورة تدل على معنى ال إشكال فيه مجيئه قد تأخربالنصر، و
كلما خطر في بال المفسر من إشكال يدعي التقديم والتأخير بأنه م سلَّال يهذا أنه فنخلص من وعليه إطالقاً، 

  .إذ األصل عدم ذلكفي اآلية، 

 إن هذا من الخواطر التي تقع وترد على القلب من غير :أن يقال هذه الجملة من اآليةفسر به ومن أحسن ما ت
هي شبيهة بتفسير الهم ، واطر ال يالم اإلنسان فيها وهذه الخو،دون تريث مباشرةً هادفعفيجب يه، تستقر فأن 

 }ولَقَد همتْ ِبِه وهم ِبها{ :-عز وجل-قول اهللا  عن يوسف مع امرأة العزيز ي-عز وجل– اهللا فيما حكاه

 وحملها ،التعسفات والتكلفات في تفسير اآليةأقوال المفسرين يجد الكثير من فمن تأمل ، ]سورة يوسف) ٢٤([
رحمه -، ما قاله بعض السلف وهو اختيار اإلمام أحمد ورد في تفسيرهاالمحامل البعيدة، ومن أحسن ما على 
هم امرأة العزيز إذ ، وهم امرأة العزيز، -عليه الصالة والسالم- بين الهمين، هم يوسف اًة فرقم، أن ثَ-اهللا

ذلك ولم يتحول بيل الخطرات، فدفع  فهو من ق-عليه الصالة والسالم-وأما هم يوسف كان من قبيل العزم، 
 يرد على القلب في أوقات وهكذا ما قاله الرسول قد أن يتحول إلى عزيمة أو عمل، إلى فكرة فضالً عن

: من تكلم عليه الشيخال يثبت فيه، فال يضر اإلنسان، وهذا المعنى من أحسن  و ولكن ما يلبث أن يدفعه،الشدة

أمثلة وجهها بهذا التوجيه، ومن إذ أورد ، "القواعد الحسان" :هفي كتاب، -رحمه اهللا-عبد الرحمن بن سعدي 
  .توجيه جيد وليس فيه أي تكلفالهذا إال أن  ،أهل العلم من يوجهها بتوجه آخر

لْمساِكيِن وابِن السِبيِل وما يسَألُونَك ماذَا ينِفقُون قُْل ما َأنفَقْتُم من خَيٍر فَِللْواِلديِن واَألقْرِبين والْيتَامى وا{"
ِليمِبِه ع اللّه ٍر فَِإنخَي لُواْ ِمنهذه اآلية في نفقة التطوع، : ن حيان مقاتل ب، قال]سورة البقرة) ٢١٥([ }تَفْع

  ". ومجاهد-مارضي اهللا عنه-ومعنى اآلية يسألونك كيف ينفقون، قاله ابن عباس 

ال ، -الجهة التي يعطى لها المال-السؤال عن جهة الصرف فيكون كيف ينفقون، ب }ماذَا ينِفقُون{إذا فسرت 
 ، واألقربين، الوالدين:ذكر الجهاتعلى الجواب ر ا اقتصيدعم هذا التفسيرما ، و في اآليةعن المال المنفق

كما دل منفق ن السؤال كان عن المال الإ : أهل العلم يقوللكن بعض إلى آخره، .....، والمساكين،واليتامى
يعني ما ، ]سورة البقرة) ٢١٩([ }يسَألُونَك ماذَا ينِفقُون قُِل الْعفْو{خرى األية ودلت عليه اآلظاهر اآلية، عليه 

  .اً بالمال المنفقتعلقفجاء الجواب م، كم ومن يدخل تحت، وحاجة عيالكم، حاجتكمفضل عن

 وهو جهة األهمالمطلوب عن جاء الجواب نفق، إال أن كان السؤال عن المال الم: ومن أهل العلم من يقول
ن ينبغي لكم أن تسألوا عن هذا الذي كا والمعنى أنه ،"أسلوب الحكيم" :ما يسميه البالغيون، وهذا الصرف

  .تحتاجون إلى معرفته أكثر



 فالمنفق }خَيٍر من قْتُمَأنفَ ما{ :قوله في ضمناً جوابه ذكر قد المنفق مالال عن سؤالهم إن :يقول من العلم أهل ومن

    .أعلم واهللا الحالل، الطيب المال :وهو الخير

 ذلك تعالى لهم فبين ومجاهد، -ماعنه تعالى اهللا رضي- عباس ابن قاله ينفقون؟ كيف يسألونك :اآلية ومعنى"

 يأ ،]البقرة سورة )٢١٥([ }.. السِبيِل وابِن والْمساِكيِن ىوالْيتَام واَألقْرِبين فَِللْواِلديِن خَيٍر من َأنفَقْتُم ما قُْل{ :فقال
 بن ميمون وتال ،٧))أدناك أدناك ثم ،وأخاك كوأخت ،وأباك ،أمك(( :الحديث جاء كما الوجوه هذه في صرفوهاا

 كسوة الو ،الخشب تصاوير وال ،مزماراً وال ،طبالً فيها ذكر ما النفقة مواضع هذه" :قال ثم اآلية هذه مهران

  "."الحيطان

 ابن مقصودو اليوم، الديكوراتب تكون ما أشبه وهي وتغطيها، الجدران على توضع أشياء :الحيطان كسوة

 في يدخل ألنه ؛فيها المبالغة يحسن الو تحتها، ئلطا ال أمور على األموال صرف في تكون ال النفقة أن مهران

 صرفها وكذا ،]اإلسراء سورة )٢٧([ }الشَّياِطيِن ِإخْوان كَانُواْ لْمبذِِّرينا ِإن{ :-سبحانه– قال وقد عنه المنهي التبذير

  .شرعاً جائزةال غير واألمور المحرمات في

 فعل من منكم صدر مهما :أي ،]البقرة سورة )٢١٥([ }عِليم ِبِه اللّه فَِإن خَيٍر ِمن تَفْعلُواْ وما{ :تعالى قال ثم"

  ".ذرة مثقال أحداً يظلم ال إنهف الجزاء، أوفر ذلك على وسيجزيكم ،يعلمه اهللا فإن معروف

 وبما به ونتقوم بما أعلم أناف اهللا وجه به تبتغون مال من أنفقتم ما :يقول هنكأ الوعد، معنى ضمنةتم اآلية هذه

 مواضيع في له أمثلة ذكر ورد قدو ،نعامواإل بالجزاء مبطن وعد هوف وخيراً، إحساناً عليه وسأجازيكم ،تنفقونه

  .الكريم القرآن من عديدة

"}كُِتب كُملَيالِْقتَاُل ع وهو هكُر ى لَّكُمسعواْ َأن وهًئا تَكْرشَي وهو رخَي ى لَّكُمسعواْ َأن وًئا تُِحبشَي وهو شَر لَّكُم 

اللّهو لَمعي َأنتُمالَ و ونلَمشر يكفوا أن المسلمين على للجهاد تعالى اهللا من إيجاب هذا ،]البقرة رةسو )٢١٦([ }تَع 

  ".اإلسالم حوزة عن األعداء

}كُِتب كُملَيعليكم فرض  :أي  }الِْقتَاُل ع.  

 أن استغيث وإذا يعين، أن استعين إذا عليه القاعدف قعد، أو اغز أحد كل على واجب الجهاد :الزهري وقال"

  ".ينفر أن استنفر وإذا يغيث،

 على األمة مجموع على فرض أنه باعتبار ،اغز أو دقع أحد كل على واجب الجهاد أن الزهري كالم معنى

 انبج في بحاجته الناس كان من الفرضية في يدخلو جميعاً، يأثمون نهمإف الفرض على به يقوموا لم وإذا الكفاية،

 فرض حقه في ويعتبر ينفر، أن عليه ويجب الجلوس، عهيس ال فإنه اإلمام قبل من له انتدب أو غيره، يحسنه ال

  .عين

 محل ليس ذلك أن المسألة في والصواب ،الكفاية على الجهاد فرضية على اإلجماع ينقل الطبري جرير وابن

 ينقل -اهللا رحمه- جرير ابن لكن العلم، أهل أقوال من الراجح هو جرير ابن إليه ذهب ما كان وإن إجماع،

 وقت، كل في مكلف، كل على فرض الجهاد أنب قولال السلف بعض عن وجاء األكثر، قول ارباعتب اإلجماع

                                                
، وصححه األلباني في صحيح وضـعيف الجـامع الـصغير بـرقم     )٢/٢٢٦) (٧١٠٥(، وأحمد في مسنده برقم     )٥/٦١) (٢٥٣٢(سنن النسائي برقم     7
)١٤٠٢٧.( 



 انِْفرواْ{ :تعالى اهللا بقول واستدلوا المسلمين، بالد العدو دهم إذا كحالة الفقهاء، يذكرها التي الحاالت في ليسو

 نقل حتى ]التوبة سورة )٣٩([ }َأِليما عذَابا يعذِّبكُم تَنِفرواْ ِإالَّ{:قالف توعدهم اهللا وأن ،]التوبة سورة )٤١([ }وِثقَاالً ِخفَافًا

 لماف يحملونه، هؤأبنا فكان وشاخ ضعف قدو الجهاد إلى خرج من منهمو بصره، كف وقد خرج أنه بعضهم عن

 وهو الراية يحمل كان بعضهمو ،}وِثقَاالً ِخفَافًا انِْفرواْ{ :أحداً تدع لم اآلية هذه :قال .يكنكف نحن :هؤأبنا له قال

  .أعمى

 ِلينِفرواْ الْمْؤِمنُون كَان وما{ :قال ،برآة سورة في كما ذلك بعد عنهم خفف قد -وجل عز- اهللا أن الراجح لكن

 }يحذَرون لَعلَّهم ِإلَيِهم رجعواْ ِإذَا ومهمقَ وِلينِذرواْ الديِن ِفي لِّيتَفَقَّهواْ طَآِئفَةٌ منْهم ِفرقٍَة كُلِّ ِمن نَفَر فَلَوالَ كَآفَّةً

 فتصحبه -وسلم عليه اهللا صلى- النبي مع طائفة تنفر أن اآلية، معنى في القولين أحد علىف ،]التوبة سورة )١٢٢([

 تعلموه ما ميعلمونه قومهم إلى فيرجعون له،ومقا -والسالم الصالة عليه- حاله من يرون مما وتتفقه ،أسفاره في

  .-وسلم عليه اهللا صلى– منه

 شيئاً أعلم ال :-اهللا رحمه- أحمد اإلمام قال اهللا، سبيل في تجاهد وطائفة ،تتفقه طائفة تبقى أنها :اآلخر والقول

  .اهللا سبيل في الجهاد وال نية، له كان إذا العلم من أفضل

 العلم أهل بعض وقال ، األمة مجموع على لفرضا أصل باعتبار الجهاد فرضية على لتد اآلية هذه أن المقصودف

 مرة، عام كل في الطلب، جهاد في جيشاً يسير أن اإلمام على يجب نهإ :وطائفة -اهللا رحمه- أحمد كاإلمام

 فيجب المسلمين بلد على العدو هجم فإذا الدفع جهاد أما سنين، عشر عن تزيد ال وأنها الصلح مسألة في وتكلموا

  .يدفعه أن أرضهم العدو هماد ممن قادر كل على اًيعين داًأكي وجوباً عليهم

 ميتة مات ،بالغزو نفسه يحدث ولم يغز ولم مات من(( :الصحيح في ثبت ولهذا :قلت قعد، هإلي حتجي لم وإن"

  .٨))جاهلية

  .٩))فانفروا استنفرتم وإذا ونية، جهاد ولكن الفتح بعد هجرة ال(( :الفتح يوم -السالم عليه- وقال

 ،السفر مشقة مع يجرح أو ،يقتل أن إما فإنه كذلك، وهو ،شقةمو عليكم شديد :أي ،}لَّكُم كُره وهو{ :قولهو
  .األعداء ومجالدة

 األعداء، على والظفر النصر يعقبه القتال ألن أي ،}لَّكُم خَير وهو شَيًئا تَكْرهواْ َأن وعسى{ :تعالى قال مث

  ".دهم وأوال وذراريهم وأموالهم دهمبال على واالستيالء

  

  .كثيراً تسليماً وسلم ،وصحبه وآله نبيه على اهللا صلىو أعلم، واهللا

                                                
  ).٣/١٥١٧) (١٩١٠(باب ذم من مات ولم  يغز ولم يحدث نفسه بالغزو برقم –رواه مسلم في كتاب اإلمارة  8
باب المبايعة بعد فتح مكـة      –، ومسلم في كتاب اإلمارة      )٣/١٠٢٥) (٢٦٣١(باب فضل الجهاد والسير برقم      –لجهاد والسير   رواه البخاري في كتاب ا     9

  ).٣/١٤٨٨) (١٨٦٤(برقم )) ال هجرة بعد الفتح((على اإلسالم والجهاد والخير وبيان معنى 



 ١

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )٩٤ (تفسير ابن كثيرالمصباح المنير في 

   خالد بن عثمان السبت/الشيخ

  

  .وعلى آله وصحبه أجمعين، نبينا محمدعلى  باركصلى اهللا وسلم ووهللا رب العالمين، الحمد 

راِم ِقتَاٍل ِفيِه قُْل ِقتَاٌل ِفيِه يسَألُونَك عِن الشَّهِر الْح{:  في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
كَِبير وصد عن سِبيِل اللِّه وكُفْر ِبِه والْمسِجِد الْحراِم وِإخْراج َأهِلِه ِمنْه َأكْبر ِعند اللِّه والِْفتْنَةُ َأكْبر ِمن الْقَتِْل 

وكُمدري تَّىح قَاِتلُونَكُمي الُونزالَ يو كَاِفر وهتْ ومن ِديِنِه فَيع ِمنكُم تَِددرن يمواْ وتَطَاعِإِن اس ن ِديِنكُمع 

ونا خَاِلدِفيه مالنَّاِر ه ابحَأص لَِئكُأوِة واآلِخرا ونْيِفي الد مالُهمِبطَتْ َأعح لَِئكفَُأو*  الَِّذيننُواْ وآم الَِّذين ِإن
اجهِحيمر غَفُور اللّهتَ اللِّه ومحر ونجري لَِئكِبيِل اللِّه ُأوواْ ِفي سداهجواْ وسورة البقرة) ٢١٨-٢١٧([ }ر[.  

 -صلى اهللا عليه وسلم- أن رسول اهللا -رضي اهللا تعالى عنه-روى ابن أبي حاتم عن جندب بن عبد اهللا "

، فلما ذهب ينطلق بكى صبابة إلى -رضي اهللا تعالى عنه-لجراح  بن اة أبا عبيدمبعث رهطاً، وبعث عليه
، رضي اهللا تعالى عنه-، فحبسه، فبعث عليهم مكانه عبد اهللا بن جحش -صلى هللا عليه وسلم-رسول اهللا 

 ال تكرهن أحداً على السير معك((: وكتب له كتاباً وأمره أن ال يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا، وقال

فخبرهم الخبر، وقرأ عليهم . سمعاً وطاعة هللا ولرسوله:  فلما قرأ الكتاب استرجع، وقال،))بكأصحا من
من رجب أو من اليوم الكتاب، فرجع رجالن وبقي بقيتهم، فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه، ولم يدروا أن ذلك 

نَك عِن الشَّهِر الْحراِم ِقتَاٍل يسَألُو{ :زل اهللانقتلتم في الشهر الحرام، فأ: جمادى، فقال المشركون للمسلمين
  ".١اآلية} ....ِفيِه

  :أما بعد. والسالم على رسول اهللا والصالة ،هللا، الحمد بسم اهللا الرحمن الرحيم

 الكاذبة، حينما يهاجمهم الكفار بالدعاياتخاصة  اآلية يحتاج إليها المسلمون كثيراً في هذه األيام هذهف
جمعهم، صدرت من بعضهم ال تمثل فردية ون علي المسلمين نظراً لتصرفات ويشنعواألقاويل المغرضة، 

شناعة على هذا إما أن يكون  فال يخلو، في غاية التهافتفهو من المسلمين عليهم  دفاع ورد بلغكوإذا 
 ببعض اًأخذ وأ ، من حقائق الدين وشرائع اإلسالماًالمتصرف دون نظر إلى فعل الكفار، وإما تملص

استغالالً قضية استغلها المشركون ذه ال فهلى النصوص األخرى في الباب نفسه،ن التفات إالنصوص دو
كون ويسيئوا إلى سمعتهم،  ،وأن يشوهوا صورتهم، المسلمينها النقيصة بائجرمن لحقوا دوا أن ياأرواً، شنيع
وكان هؤالء الكفار ،  الثانيشهر جمادىآخر  بتلك القافلة في سرية خرجت في شهر جمادى، والتقواهذه ال

المسلمون هل فتردد ، ايريدون مكة، وليس بينهم وبين حدود أرض الحرم إال مسافة يسيرة إن دخلوها نجو
 ابن الحضرميفلقوا أقدموا عند ذلك  ،فاجتهدوا في عدم دخوله، ؟دخل الشهر الحرام أو لم يدخل

المسلمون الذين كانوا  فإذاضد المسلمين، تان الكذب والبهبثون عقيرتهم يالكفار  رفع  عندئذ،القصة....وهفقتل

                                                

  ).٢/٢٢٢) (١٦٤٨(بير برقم ، ورواه الطبراني في المعجم الك)٩/١١) (١٧٥٢٣(رواه البيهقي في السنن الكبرى برقم  1



 ٢

لم ما سمعوا سهام النقد توجه إليهم معتذرين لهم بكونهم انبروا للدفاع عن إخوانهم ل، ولم يهاجروا بعدفي مكة 
  .يعلموا بدخول الشهر

قُْل ِقتَاٌل { كلمةما يتعلق بالمسلمين بب األول  فيها، فأجاب عن الجانبفصالًمالكريم بالحادثة القرآن عندها نزل 
هذا أمر عظيم:  أي}ِفيِه كَِبير.  

ن فتنتكم الناس عن دينهم، وكفركم باهللا العظيم، وإفسادكم في إ:  فقال-الكفار–الجانب اآلخر أجاب عن و
فكيف تشنعون  وقع من هذه الطائفة التي انتهكت حرمة الشهر الحرام، مما اًاألرض، أعظم وأشنع وأشد جرم

 عليهم الطريق، ع، هكذا جاء رد القرآن فقطصنيعهمترتكبون ما هو أقبح وأشد وأنكى جرماً من  وأنتم ،عليهم

، ولذا كان لقرآن في الرد على دعاية الكفار المغرضةومنهج لهذا فقه في الرد، و  بهذا الجواب،ألجم أفواههمو
جب أن يقال في هذه المقامات  فيما ي،على علم وعدل وفقهه كالمأن يبني في هذه المسائل ال بد لمن يتكلم 

  .-عز وجل-ألعداء اهللا 

 عدد فضعيفة؛ على أمر قد تكون النجاة فيه اً مقدمكونهيعود إلى عبد اهللا بن جحش فإنه  وأما سبب استرجاع

بين مكة خاصة والمكان ال يأمنون فيه على أنفسهم وأرواحهم ثمانية، لم يتجاوزوا ال قليلالذين خرجوا معه 
من أراد أن يرجع لر اخيفتح باب ال -صلى اهللا عليه وسلم–أن النبي إضافة إلى ، -يف وقريشثق–والطائف 

 ن منهمي اثنرجوعوأما ما قيل من الجمع بين الروايات أنه لم يرجع منهم أحد، وإن كان الصحيح عند منهم، 

، وعتبة بن -نهرضي اهللا ع-لم يكن إلى المدينة، بل كان لسبب آخر، وهو أن سعد بن أبي وقاص فإنه 
يركبانه بالتعاقب والتناوب، فكانا يبحثان عنه، فلم يكن ذلك : أي لهما، كانا يعتقبانه، اًغزوان أضال بعير
  .سرية، ويشهد لهذا هذه الروايةرجوعاً عن هذه ال

 عن محمد بن إسحاق بن يسار ، عن زياد بن عبد اهللا البكائي:-راوي السيرة-وقال عبد الملك بن هشام "

 عبد اهللا بن -صلى اهللا عليه وسلم-وبعث رسول اهللا :  في كتاب السيرة له، أنه قال-رحمه اهللا-دني الم

فيهم  األسدي في رجب مقفله من بدر األولى، وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين ليس  رئابجحش بن
 فيه فيمضي لما أمره نظر فيه حتى يسير يومين، ثم ينظريمن األنصار أحد، وكتب له كتاباً وأمره أن ال 

 ثم من بني عبد شمس ،من المهاجرينبه، وال يستكره من أصحابه أحداً، وكان أصحاب عبد اهللا بن جحش 
بن عبد مناف أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف، ومن حلفائهم عبد اهللا بن ا

 عتبة  ومن بني نوفل بن عبد منافة،بن خزيمجحش، وهو أمير القوم، وعكاشة بن محصن أحد بني أسد 

 بني عدي بن كعب بن  لهم، ومن بني زهرة بن كالب سعد بن أبي وقاص، ومنبن غزوان بن جابر حليفا
 أحد بني  مناف بن عرين بن ثعلبة بن يربوعز بن وائل، وواقد بن عبد اهللا بن عبدن حليف لهم من عربيعة

 سهيل بن حليف لهم، ومن بني الحارث بن فهر بن ليث تميم حليف لهم، وخالد بن البكير أحد بني سعد

يومين، فتح الكتاب فنظر  وأرضاهم أجمعين، فلما سار عبد اهللا بن جحش -مرضي اهللا تعالى عنه-بيضاء 
 وتعلم لنا اً هذا، فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف ترصد بها قريشإذا نظرت في كتابي(( :فإذا فيه

 قد أمرني : سمعاً وطاعة، ثم قال ألصحابه:الكتاب قالفي ظر عبد اهللا بن جحش ، فلما ن))من أخبارهم
 أن أمضي إلى نخلة أرصد بها قريشاً حتى آتيه منهم بخبر، -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-رسول اهللا 



 ٣

وقد نهاني أن أستكره أحداً منكم، فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق، ومن كره ذلك 
، فمضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف -صلى اهللا عليه وسلم-ليرجع، فأما أنا فماض ألمر رسول اهللا ف

ل سعد بن أبي ضران، أنج :عنه منهم أحد، فسلك على الحجاز حتى إذا كان بمعدن فوق الفرع يقال له
يه في طلبه ومضى قبانه، فتخلفا علع بعيراً لهما كانا يت-لى عنهماارضي اهللا تع-وقاص وعتبة بن غزوان 

عبد اهللا بن جحش وبقية أصحابة حتى نزل بنخلة، فمرت به عير لقريش تحمل زبيباً وأدماً وتجارةً من 
  "...تجارة قريش

  . يعني الجلود:األدم

فيها عمرو بن الحضرمي، واسم الحضرمي عبد اهللا بن عباد أحد الصدف، وعثمان بن عبد اهللا بن "
اهللا المخزوميان، والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة، فلما رآهم القوم  وأخوه نوفل بن عبد ،المغيرة

هابوهم، وقد نزلوا قريباً منهم، فأشرف لهم عكاشة بن محصن وكان قد حلق رأسه، فلما رأوه أمنوا، 
  ". عمار ال بأس عليكم منهم:وقالوا

  .هؤالء جاءوا من العمرةأرادوا أن 

  واهللا ألن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن:خر يوم من رجب، فقال القومك في آوتشاور القوم فيهم، وذل"

  ".الحرم، فليمتنعن منكم، وألن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام

،  الحرامل الشهرودخفي أنهم ترددوا رواية أخرى هذه الرواية باعتبار أنهم يعرفون أنه قد دخل الشهر، وفي 
واعد فإن  مقتضى القأجرىمن ، وعند ه وقع عندهم شيء من التردد وااللتباسمن مجموع الروايات أنويفهم 

  .، فيباح لهم ما أقدموا عليهاألصل بقاء شهر جمادى

جمعوا على قتل من قدروا عليه منهم، أ و، ثم شجعوا أنفسهم عليهم،فتردد القوم وهابوا اإلقدام عليهم"
سر عثمان بن عبد أ واسترو بن الحضرمي بسهم فقتله،وأخذ ما معهم، فرمى واقد بن عبد اهللا التميمي عم

 وأفلت القوم نوفل بن عبد اهللا فأعجزهم، وأقبل عبد اهللا بن جحش وأصحابه بالعير ،اهللا والحكم بن كيسان
وقد ذكر بعض آل :  المدينة، قال ابن إسحاق-صلى اهللا عليه وسلم-واألسيرين حتى قدموا على رسول اهللا 

 مما غنمنا الخمس، -صلى اهللا عليه وسلم-إن لرسول اهللا : ن عبد اهللا قال ألصحابهعبد اهللا بن جحش، أ
ير، وقسم  خمس الع-صلى اهللا عليه وسلم- لرسول اهللا لوذلك قبل أن يفرض اهللا الخمس من المغانم، فعز

ما ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-فلما قدموا على رسول اهللا : سائرها بين أصحابه، قال ابن إسحاق
، فلما قال ذلك رسول سيرين، وأبى أن يأخذ من ذلك شيئاً، فوقف العير واأل))أمرتكم بقتال في الشهر الحرام

 أسقط في أيدي القوم، وظنوا أنهم قد هلكوا، وعنفهم إخوانهم من المسلمين -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 
 وسفكوا فيه ،أصحابه الشهر الحرامو -صلى اهللا عليه وسلم–قد استحل محمد : ، وقالت قريشفيما صنعوا

ممن كان بمكة، إنما  وأسروا فيه الرجال، فقال من يرد عليهم من المسلمين ، وأخذوا فيه األموال،الدم
، عمرو -صلى اهللا عليه وسلم-تفاءلوا بذلك على رسول اهللا :  وقالت اليهودشعبان،أصابوا ما أصابوا في 

  "....رت الحرب، والحضرميمعمرو عبن الحضرمي قتله واقد بن عبد اهللا، ا



 ٤

   الحرب قامت بين قريش وبين النبي ويريدون بكالمهم أن يستنبطون من األسماء معاني تروق لهم، اليهود 

وصنيعهم  ظناً منهم أن هذه الحادثة ستكون مؤذنة بقيام حرب،، اًفأفرحهم هذا كثير، -صلى اهللا عليه وسلم-
كُلَّما َأوقَدواْ نَارا {:  اهللا كما أخبر عنها، لكن مشيئةعلى إبراهيمالنار في نفخ ت تن كاغ التيزالويشبه حال هذا 

  .]سورة المائدة) ٦٤([ }لِّلْحرِب َأطْفََأها اللّه ويسعون ِفي اَألرِض فَسادا

 عليهم ذلك عمرو عمرت الحرب، والحضرمي حضرت الحرب، وواقد بن عبد اهللا وقدت الحرب، فجعل اهللا"

  ".ال لهم

  .المعنى الذي يريدونإمعاناً منهم في التأكيد على شبه ذلك، أعمرو عمرت البالد وما : الووولم يق

يسَألُونَك عِن الشَّهِر الْحراِم {، -صلى اهللا عليه وسلم-فلما أكثر الناس في ذلك أنزل اهللا على رسول اهللا "
ِقتَاٍل ِفيِه قُْل ِقتَاٌل ِفيِه كَِبير وصد عن سِبيِل اللِّه وكُفْر ِبِه والْمسِجِد الْحراِم وِإخْراج َأهِلِه ِمنْه َأكْبر ِعند اللِّه 

وعن  ،في الشهر الحرام فقد صدوكم عن سبيل اهللا مع الكفر به إن كنتم قتلتم :، أي}والِْفتْنَةُ َأكْبر ِمن الْقَتِْل
  ". أكبر عند اهللا من قتل من قتلتم منهم،المسجد الحرام وإخراجكم منه وأنتم أهله

عليه عامة المفسرين -رحمه اهللا-ذكره ابن كثير عد، إال أن ما األقاويل في تفسير اآلية كثيرة وفي بعضها ب 

تستعظمون إذ كيف  المشركين،  والمقصود أنه رد على،فسر به اآلية أحسن ما تمن وهو ،من السلف والخلف
 ،علينا القتال في الشهر الحرام، وما تفعلون أنتم من الصد عن سبيل اهللا لمن أراد اإلسالم، ومن الكفر باهللا

   سبحانه  كما قال اهللا،-عز وجل- أكبر جرماً عند اهللا والصد عن المسجد الحرام، ومن إخراج أهل الحرم

}عظيمهذا األمر : أي }قُْل ِقتَاٌل ِفيِه كَِبير.  

وقد جرى على خالف األصل، إذ صد عن سبيل اهللا،  آخر مذكور وهوإلى   راجع}وكُفْر ِبِه{: قوله سبحانه
  .ل أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكوراألص

لكن ال،  خارج مكة أو خارج الحرم، وألقوهم أخذوهم أو أنهم المسلمين خرجوا مختارين، يفهم أحد أنوال 
    إخراجاً، كما قال اهللا سماه اهللا هم إلى الخروج، لذلك واضطرق عليهم حتى يإنهم فعلوا معهم ما ض: يقال

اهللا صلى -مع أن الرسول  ]سورة الممتحنة) ١([ }يخِْرجون الرسوَل وِإياكُم َأن تُْؤِمنُوا ِباللَِّه ربكُم{: -عز وجل-
عز - هلمثله قوهم، وي والصحابة خرجوا بأنفسهم، لكنهم حملوهم على الخروج، فصح نسبة ذلك إل-عليه وسلم

 بما حصل لهم ملوا على الخروج من ديارهمح: أي، ]سورة الحـج) ٤٠([ }الَِّذين ُأخِْرجوا ِمن ِدياِرِهم{ :-وجل
  .من األذى والتضييق

   .يعني من هذا الفعل الذي حصل }الْحراِم وِإخْراج َأهِلِه ِمنْه َأكْبر ِعند اللِّهوالْمسِجِد {: قوله سبحانهو

عز - وتبديل الدين الذي أنزله اهللا ،ل الناس على الكفروحم: أي }والِْفتْنَةُ َأكْبر ِمن الْقَتِْل{ :قوله سبحانهو
  .، هذا أعظم من القتل في الشهر الحرام-وجل

هذه اآلية في إن : من يقولهم فمن في مسألة نسخ القتال في األشهر الحرم، اً مشهوراًفاختل  مختلفونأهل العلمو
فيدخل في ذلك  ]سورة التوبة) ٣٦([ }وقَاِتلُواْ الْمشِْرِكين كَآفَّةً كَما يقَاِتلُونَكُم كَآفَّةً{ :بقولهسورة البقرة منسوخة 

فَاقْتُلُواْ الْمشِْرِكين حيثُ وجدتُّموهم وخُذُوهم واحصروهم {آية السيف وقتالهم في كل وقت على هذا المعنى، 



 ٥

، -رحمه اهللا- كبير المفسرين ابن جرير الطبري وذهب إليه، ]سورة التوبة) ٥([ }واقْعدواْ لَهم كُلَّ مرصٍد
  .ن النسخ ال يثبت باالحتمالإ: تقولوالقاعدة 

هل الطائف في شهر ذي أل -صلى اهللا عليه وسلم-النبي بوقائع مثل حصار  بالنسخ كذلك القائلون ويستدل
صلى اهللا -جد أنها لم تكن واقعة ابتداء من رسول اهللا يالقعدة وهو من األشهر الحرم، ومن تأمل تلك الوقائع 

 لما فتح - اهللا عليه وسلمصلى- ما في األمر أنهم ابتدءوه، فالنبي في قتال المشركين، وإنما غاية -عليه وسلم
، وكمنوا له في واٍد -صلى اهللا عليه وسلم-مكة في رمضان، اجتمعت هوازن ومن دخل تحتها لقتال النبي 

 في شهر -صلى اهللا عليه وسلم- وادي حنين، فخرج إليهم النبي :بين مكة والطائف من وراء عرفة، يقال له
 فهذا ،الذين تحصنوا بحصن الطائف -المنهزمين منهم-هم لّفَتبع وجعل يشوال وهو ليس من األشهر الحرم، 

، فما وقع في حنين وفي -صلى اهللا عليه وسلم-من لواحق وتوابع الغزوة، ولم يكن ذلك ابتداء من رسول اهللا 
 أنه ابتدأ -صلى اهللا عليه وسلم- لغزوة هوازن، وال يعلم شيء في سيرة رسول اهللا اًامتدادلم يكن إال أوطاس 

عن جميع األمثلة والشواهد التي  المشركين في شيء من األشهر الحرم، وبهذا يجاب ال من غير مبادأةالقت
األقرب أن خلص من هذا أن يجائز، فَيستدل بها من يقول بأن اآلية منسوخة، وأن القتال في األشهر الحرم 

ِمنْها { يقرر فيها -عز وجل-اهللا و وآية براءة التي يستدلون بها هي آخر ما نزل في القتال، ،حرمتها باقية
 ً واهللا أعلم}َأربعةٌ حرم ذَِلك الدين الْقَيم فَالَ تَظِْلمواْ ِفيِهن َأنفُسكُم وقَاِتلُواْ الْمشِْرِكين كَآفَّةً كَما يقَاِتلُونَكُم كَآفَّةً

  .بالصواب

كانوا يفتنون المسلم في دينه حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه، فذلك أكبر  قد : أي}والِْفتْنَةُ َأكْبر ِمن الْقَتِْل{"
  ".عند اهللا من القتل

المراد إذ   مشى عليه ابن كثير أخص من ذلكوالمعنى الذي بالشرك، كثير من السلف يفسر الفتنة في اآلية
هذا أعظم من القتل، و -عز وجل-الل الناس عن دين اهللا وإضهي حمل الناس على الكفر، : عندهبالفتنة 

  . ة، وحمل عليه هذه اآلية ونظائرها من معاني الفتن-رحمه اهللا-وهذا المعنى ذكره ابن القيم 

: -سبحانه-كما قال اهللا  االبتالء واالمتحانبمعنى  فتأتي ،-عز وجل-الفتنة التي ترد مضافة إلى اهللا وأما 

}ِلِهمِمن قَب فَتَنَّا الَِّذين لَقَدالتي تقع بين  خالف الفتنةهي يعني امتحناهم وبلوناهم، و ]سورة العنكبوت) ٣([ }و
      عنه  رواه ما في-صلى اهللا عليه وسلم-تلك التي قال عنها النبي لمين من االقتتال وما أشبه ذلك، كالمس

 من القائم، والقائم يقظان، واليقظان فيها خير فيها خير من الالنائم تكون فتنةٌ((: -رضي اهللا عنه–أبو هريرة 
اهللا التي ذكرها   الفتنةهالف عنت في الشر الذي يقع بين المسلمين والقتال، ويخ، فهذه٢))فيها خير من الساعي

فتنة ((:  حذيفةحديثفي أول وجاء ، ]سورة التغابن) ١٥([ }ِإنَّما َأموالُكُم وَأولَادكُم ِفتْنَةٌ{: في قوله -عز وجل–
ترك مما يستدعي وذلك لتعلق القلب باألموال واألوالد، فعدها فتنة  ٣)) وجارهماله وولدهوأهله الرجل في 
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    الذي أورده المقصود بها هنا هذا المعنىلكن  متعددة، ٍناالقيام ببعض وظائف العبودية، فالفتنة تأتي بمع

  .ابن كثير، واهللا أعلم

"}دري تَّىح قَاِتلُونَكُمي الُونزالَ يواْوتَطَاعِإِن اس ن ِديِنكُمع ثم هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه :أي }وكُم 
  ".غير تائبين وال نازعين

يحدث ذلك ما لم ، دينهم، وينكصوا على أعقابهم يتخلوا عنحتى عن قتال أهل اٍإلسالم  أعداء اهللا لن ينتهوا
ن تَرضى عنك الْيهود والَ النَّصارى حتَّى تَتَِّبع لَ{فـ همرضاا وأمللمسلمين، وتنكيلهم بهم،  همسيستمر قتالف

موملتهمدينهميوافقهم على ما لم  ،منهم بحالسلم ي كان لن اًفاإلنسان أي، ]سورة البقرة) ١٢٠([ }ِملَّتَه .  

 قبض ،دةفرج اهللا عن المسلمين ما كانوا فيه من الشبهذا من األمر، و فلما نزل القرآن :قال ابن إسحاق"
 إليه قريش في فداء عثمان بن عبد اهللا ت العير واألسيرين، وبعث-صلى اهللا عليه وآله وسلم-رسول اهللا 

   ال نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا، يعني((: -صلى اهللا عليه وسلم-والحكم بن كيسان، فقال رسول اهللا 

، فقدم سعد ))لوهما نقتل صاحبيكم، فإنا نخشاكم عليهما، فإن تقت-سعد بن أبي وقاص وعبتة بن غزوان-
 منهم، فأما الحكم بن كيسان فأسلم وحسن إسالمه، -صلى اهللا عليه وسلم-وعتبة، ففداهما رسول اهللا 

 حتى قتل يوم بئر معونة شهيداً، وأما عثمان بن عبد اهللا -صلى اهللا عليه وسلم-وأقام عند رسول اهللا 

  .فمات بها كافراًفلحق بمكة 

 ما كانوا فيه، حين -مرضي اهللا تعالى عنه-فلما تجلى عن عبد اهللا بن جحش وأصحابه : قال ابن إسحاق
أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطى  -صلى اهللا عليه وسلم–يا رسول اهللا : نزل القرآن طمعوا في األجر، فقالوا

هاجرواْ وجاهدواْ ِفي سِبيِل اللِّه ِإن الَِّذين آمنُواْ والَِّذين {: -عز وجل-، فأنزل اهللا ؟فيها أجر المجاهدين
ِحيمر غَفُور اللّهتَ اللِّه ومحر ونجري لَِئكفوضعهم اهللا من ذلك على أعظم ]سورة البقرة) ٢١٨([ }ُأو ،

  ".٤الرجاء

 ى الواقعفي التطبيق العملي علو لهم غزوة، تدع شهر الحراماألفي قتال من الفيه  وا وقعفمع اإلشكال الذي

، اوكنهه حقائق الدين ندركأن ، ونصابها في ازينضع المواألمور، ووالحكم على  عندق يفرينبغي لنا الت
أن تكون غيرتنا على ديننا مضبوطة ، ومحكمة بالمصالح والمفاسد ةصحيحعلى معايير الجهاد أود  قيمون

يبقى الخطأ ف، اإلحسان إليهأردنا وإن م إلسال لإلساءة على ااًوال نجعل من تبريراتنا منطلق، بلجام الشرع
  .والنية ال تصلح العمل الفاسد، خطأ

  منهم أخطاءتقع قد و الصحيحن الذين يقاتلون الكفار في الجهاد الشرعيمن يتعلل بأن المسلميأما و

خطأ الذلك  فالجواب أن في القصة المعروفة، -رضي اهللا عنه-خالد بن الوليد حصل من  كما وتجاوزات
فهو جانبوا فيه الصواب قد و  ونظردااجتهبعد وقع منهم إنما ر وقليل ولم يكن األصل، وهذا التصرف ناد

  .م من الحسنات العظام ما يكفر ذلك لهال ننسى فإن، و الجتهادهممغفور لهم ومتجاوز عنه

والَ {: قول ي-عز وجل-اهللا بالعلم والعدل؛ ألن ويحكم عليها ينبغي أن تضبط األمور مثل هذه المهم أن 
ِإن يكُن غَِنيا َأو { :ويقول، ]سورة المائدة) ٨([ }يجِرمنَّكُم شَنَآن قَوٍم علَى َأالَّ تَعِدلُواْ اعِدلُواْ هو َأقْرب ِللتَّقْوى
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ة العدل في الحكم لمجانب اًبغض ألحد دافعال أو الحب يكون الف، ]سورة النساء) ١٣٥([ }فَقَيرا فَاللّه َأولَى ِبِهما
  .، واهللا المستعانكثيراليها االلتباس لدى ر فمور كثُوإن كانت هذه األعلى أفعال الناس وتصرفاتهم، 

  . على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلمواهللا أعلم، وصلى اهللا



 ١

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )٩٥ (تفسير ابن كثيرالمصباح المنير في 

   خالد بن عثمان السبت/الشيخ

  

  . وعلى آله وصحبه أجمعين،نبينا محمدعلى  باركصلى اهللا وسلم وو رب العالمين، الحمد هللا

ميِسِر قُْل ِفيِهما ِإثْم كَِبير يسَألُونَك عِن الْخَمِر والْ{ : في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
 لَّكُماِت لَعاآلي لَكُم اللّه نبيي كَذَِلك فْوقُِل الْع نِفقُوناذَا يم َألُونَكسيا وِمن نَّفِْعِهم رآ َأكْبمهِإثْمِللنَّاِس و نَاِفعمو

ونَألُ *تَتَفَكَّرسيِة واآلِخرا ونْيِفي الد لَمعي اللّهو انُكُمفَِإخْو متُخَاِلطُوه ِإنو رخَي ملَّه الَحى قُْل ِإصتَامِن الْيع ونَك
ِكيمح ِزيزع اللّه ِإن نَتَكُمألع شَاء اللّه لَوِلِح وصالْم ِمن فِْسدسورة البقرة) ٢٢٠-٢١٩([ }الْم[.  

: لما أنزل تحريم الخمر قال:  أنه قال-رضي اهللا تعالى عنه-ن عمر روى اإلمام أحمد عن أبي ميسرة ع"

يسَألُونَك عِن الْخَمِر والْميِسِر قُْل {:  التي في البقرةاللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً، فنزلت هذه اآلية
كَِبير ا ِإثْمِفيِهم{اللهم بين لنا في الخمر بياناً : عليه فقالتْئر فقُ-رضي اهللا تعالى عنه-عي عمر ، فد 

سورة ) ٤٣([ }يا َأيها الَِّذين آمنُواْ الَ تَقْربواْ الصالَةَ وَأنتُم سكَارى{ :شافياً، فنزلت اآلية التي في النساء

قام الصالة نادى أن ال يقربن الصالة سكران، أ إذا -صلى اهللا عليه وسلم-، فكان منادي رسول اهللا ]النساء
اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً، فنزلت اآلية :  عليه فقالتْئر فقُ-رضي اهللا تعالى عنه-عي عمر فد

عليه فلما بلغ تْئر فقُ-رضي اهللا تعالى عنه-عي عمر التي في المائدة فد }وننتَهْل َأنتُم مسورة ) ٩١([ }فَه

 هذا : وقال علي بن المديني،بو داود والترمذي والنسائي هكذا رواه أ.١"انتهينا انتهينا:  قال عمر]المائدة
 وصححه الترمذي، وسيأتي هذا الحديث أيضاً مع ما رواه أحمد من طريق أبي ،اإلسناد صالح صحيح

 ِإنَّما الْخَمر والْميِسر واَألنصاب واَألزالَم{ أيضاً عند قوله في سورة المائدة -رضي اهللا تعالى عنه-هريرة 

ونتُفِْلح لَّكُملَع وهتَِنبطَاِن فَاجِل الشَّيمع نم ساآليات ]سورة المائدة) ٩٠([ }ِرج.  

رضي اهللا - أما الخمر فكما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب }يسَألُونَك عِن الْخَمِر والْميِسِر{: فقوله
  ".يانه في سورة المائدة، وكذا الميسر وهو القمارإنه كل ما خامر العقل، كما سيأتي ب: -تعالى عنه

صلى اهللا عليه وسلم، – رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد الحمد هللا
  :أما بعد. وعلى آله وصحبه أجمعين

 ،غطاهأراد ، نه كل ما خامر العقلإ: في الخمر -رضي اهللا عنه–قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ف
 ليحصو بسببها، فيزول العقل تغطي ألنها بذلك سميت التغطية، والتخمير غطاه، بمعنى الشيء خمر من والخمر
  .اإلسكار

 حتى تركته :تقول ،الفطير ضد وهو التخمير من أو خالطه، :أي العقل خامر ما المخالطة، بمعنى الخمر وتأتي

  .خمر أو ر،تخم حتى العجين تركت :قولت أدرك، حتى تركته معنىوال خمير، فهو خمر

                                                

، وصححه األلباني في صحيح وضـعيف       )١/٤٤٣) (٣٧٨(، وأحمد برقم    )٨/٢٨٦) (٥٥٤٠(، والنسائي برقم    )٥/٢٥٣) (٣٠٤٩(رواه الترمذي برقم     1
  ).٣٠٤٩(سنن الترمذي برقم 
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 حتى أناة فيه وحصل الوجوه، جميع من قلب قد أنه عنيبم بفطير، ليس أي خمير، رأي هذا الرأي في وتقول

 حتى تترك الخمر منها يصنع التي والفواكه تغيرت، حتى تركت ألنها ؛االعتبار بهذا تكون أن فيمكن نضج،

  .مسكرة تكون ذلك بعد ثم بالزبد فيلقي تخمر،ت

 أنها المراد ألن ؛اآلخر المعنى مع عارضت وال العقل، تغطي ألنها اً؛خمر سميت أنها وهو األول والمشهور

  .أعلم تعالى واهللا ،سوية حالة في يكون ال العقل فإن المخالطة صارت فإذا لقالع تخالط

 لويدخ ،اإلسالم قبل قديماً العرب هايتعاط كان يذال مارالِق وهو ييسر يسر من :الميسر }والْميِسِر{ :سبحانه قوله
 كالشطرنج اللهو قبيل من كانت سواء فيها، الناس يتخاطر التي األمور هذه من ذلك غير إلى األزالمو القداح فيه

 الذي أو اللهو، ميسر :-اهللا رحمه- مالك اإلمام هييسم كما فهذا الصبيان، بها يلعب التي والكعاب والنرد،

 الحال يصل وقد ماله، أو ،أرضه أو ،بيته أو ،جمله أو ،فرسه على الرجل يقامرف بمقابل، افيه اسالن يتخاطر

 لعب الباطل باللهو يلحقو ،فات ما يسترجع أن أجل من شيء له يبق لم إذا امرأته، على يقامر أن ببعضهم

 وهي إسالمية، بطريقة :يقال كما لكنها النرد تشبه أخرىو المنيبولي، تشبه وألعاب ،الفريرةو ،والكيرم ،الورق

 لعداوةل مدعاةو ،الصالة وعن ،-وجل عز- اهللا ذكر عن الناس يشغل الذي اللهو من تعتبرف وتأمل، نظر محل

 بل ،وحضارتها وجهادها بنائها في قوة وأ ،بفائدة وال طائل، بكبير منه األمة تخرج وال ،المسلمين بين والبغضاء

 تعالى واهللا اليوم، نيةاإللكترو األلعاب من كثير فيه ويدخل العالية، مطالبال عن اصاحبه صرف في سبب هي

  .أعلم

 مكتوب منها واحد لك في بعدد، معدودة بأقداح يأتون أنهم العرب عند المعروفة واألزالم والقداح القمار وصورة

 بثوب، ويلتحف بكيس القداح صاحب يأتي ثم ،مثالً جزور لحم على يتقامرونو شيء، فيه ليس ما وفيها سهم،

 القداح هذه من قدح لكل انوك ،كرها أو طواعية فيأخذه ونصيبه سهمه واحد للك يخرج ثم الكيس، في يده فيدخل

  .العرب عند اسم

 فيها إن حيث من فدنيوية المنافع وأما ،الدين في فهو إثمهما أما }قُْل ِفيِهما ِإثْم كَِبير ومنَاِفع ِللنَّاِس{ :وقوله"

 وكذا ،فيها التي المطربة الشدة ولذة األذهان، بعض وتشحيذ ،الفضالت وإخراج ،الطعام وتهضيم ،البدن فعن

  ".بثمنها واالنتفاع بيعها

  :ومنها هالمفاسد بالنسبة ضئيلة لكنها الخمر، فوائد من جملة -اهللا رحمه- الشاطبي اإلمام عد

 الف حمراء خرقة هرأس على ربط أحدهم شربها إذاف ب،الحرو في هاتشرب العرب كانت لذلك الجبان تشجع نهاأ
  :أحدهم يقول .أحد وجهه في يقف يكاد

ــشربها ــا ونـ ــاً فتتركنـ   ملوكـ
 

  اللقــاء نــاهِنهنَي مــا داًســوُأ 
 

 في مشهورة قصة  -عنه اهللا رضي- المطلب عبد بن حمزةلو ،كريماً جواداً صار شربها إذا البخيل أن :منهاو

 المغنم من نصيبي من شارف لي كانت :لوقفي علي يحكيها -عنه اهللا رضي– طالب أبي نب علي شارف مع هذا

 به أبتني أن أردت.. ،يومئذ الخمس عليه اهللا أفاء مما أعطاني -سلمو يهعل اهللا صلى- النبي وكان ،بدر يوم

 وبقرت ،أسنمتهما أجبت قد بشارفي أنا إذا رجعت، فلما قينقاع بني لسوق فخرجت... ،السالم عليها بفاطمة

   ؟هذا فعل من :قلت المنظر رأيت حين عيني أملك فلم أكبادهما من وأخذ ،خواصرهما



 ٣

 :غنائها في فقالت ،وأصحابه قينة عنده األنصار من شرب في ،البيت في وهو المطلب عبد بن حمزة فعله :قالوا

   !رأيت ما وصنع السيف إلى حمزة فوثب ،النواء للشرف حمز يا أال

 اهللا صلى- النبي وعرف ،حارثة بن زيد وعنده -سلمو عليه اهللا صلى- النبي على أدخل حتى فانطلقت :ليع قال

 حمزة عدا ،كاليوم رأيت ما ،-وسلم عليه اهللا صلى– اهللا رسول يا :قلت ؟))لك ما(( :فقال لقيت الذي -سلمو عليه

 حمزة فنظر ،عينه محمرة لثِم حمزة فإذا ،فعل فيما حمزة يلوم -سلمو عليه اهللا صلى- النبي فطفق ...ناقتي على

 قال ثم ،وجهه إلى فنظر النظر صعد ثم ،ركبته إلى فنظر النظر صعد ثم ،-سلمو عليه اهللا صلى- النبي إلى

 اهللا صلى- اهللا رسول فنكص ،لثِم أنه -سلمو عليه اهللا صلى- النبي فعرف ،؟ألبي عبيد إال أنتم وهل :حمزة

  ٢"معه وخرجنا فخرج ،القهقرى عقبيه على -سلمو عليه

 رضي- حمزة أن القصة من يفهم وال ،كريماً البخيل تجعلو الجبان، تشجع الخمر شرب أن الحادثة من لشاهدا

 حرمت تكن لم ألنها إال الخمر شرب ماو وأعالهم، وأجلهم وأفضلهم الناس أكرم من هو بل بخيالً، كان -عنه اهللا

  :بعضهم يقول ولهذا ،لها تعاطيه حالة في ماله روبغي بماله يجود البخيل وغير البخيل أن فالمقصود ،حينها

  والبعير الشويهة رب فإنني صحوت وإذا     والسدير الخورنق رب فإنني شربت وإذا
  

 اصح وإذا ،الملك فوقو بل يأكل، الملك فيه يجلس الذي القصر رب السكر حال في أنه األول بالشطر ويقصد
  .الطبيعية حاله إلى يرجع مغنو إبل راعي هفإن

 غلب بما هي إنما والعبرة شربها، من الكبيرة بالمفاسد قوبلت ما إذا ضئيلة فوائد ولكنها ،الخمر فوائد بعض هذهف

  :الخمر في أحدهم لقا لذاو

ــت ــر رأي ــالحة الخم ــا ص   وفيه

  صـــحيحا أشـــربها واهللا فـــال

ــي وال ــا أعط ــاً به ــاتي ثمن   حي
  

ــصاالً   ــسد خ ــل تف ــا الرج   الحليم

ــف الو ــا ىأش ــداً به ــقيما أب   س

ــوا وال ــا أدع ــداً له ــديما أب   ن
  

 هي إنما ،خالصة مصلحة افيه يوجد ال بالمقابلو ،األصوليون يقول كما خالصة مفسدة الدنيا ظهر على يوجد الو

  .وذاك هذا بين مشوبة

 وجد المحرمة األشياء إلى اإلنسان نظر فإذا النار، محلهاف الخالصة والمفاسد الجنة، محلهاف الخالصة اللذات أما

 إلى نظر وإذا الكبيرة، للمفسدة بالنسبة قليلة المصلحة هذه لكن مصلحة فيها التي األشياء بعض على تشتمل أنها

 البقر عن -وسلم عليه اهللا صلى– النبي أخبر كما للمنفعة بالنسبة قليلة الكنه مفسدة، فيها وجد المباحة األشياء

  .٣))داء ولحومها دواء، هاوسمن ،شفاء ألبانها(( :بقوله

 ،همئهواأ مع توافقت الدين مسائل بعض في حةوجمر ةلحبمص يتعلقون فتجدهم المنافقين من القلوب مرضى أماو
 شيء كل ليس نهإ :القول الصواب ولذا ،المسألة هذه على اإلقدام علي المترتبة يرةالكب مفاسدال عن ويتغاضون

  .أعلم واهللا والجواز، باحةاإل همن يفهم لإلنسان منفعة فيه يحصل

                                                
باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون –، ومسلم في كتاب األشربة )٤/١٤٧٠) (٣٧٨١(باب شهود المالئكة بدراً برقم –رواه البخاري في كتاب المغازي     2

  )٣/١٥٦٨) (١٩٧٩(من عصير العنب ومن التمر والزبيب وغيرهما مما يسكر برقم 
  ).٨٤٢٢(، وضعفه األلباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم )٢٥/٤٢) (٢١١٩٤(رواه الطبراني في المعجم الكبير برقم  3



 ٤

 مضرته توازي ال المصالح هذه ولكن عياله، أو نفسه على فينفقه الميسر من بعضهم يقمشه كان وما"

  ".والدين بالعقل اهلتعلق الراجحة؛ ومفسدته

 ال الكنه مصلحة وهذه روسرو فرح بسببه له يحصلف تعب، غير من المال المقامر ورائه من يكسب الميسرف
 حق للمقامر يكون وال ،وتغلب ةالمفسد حينها فتترجح حق، غيرب همال أخذ كونه وهي ؛والمفسدة المضرة وازيت

  .أعلم واهللا ،الراجحة للمفسدة ؛بالمقامرة المال أخذ في

  ."]البقرة سورة )٢١٩([ }نَّفِْعِهما ِمن َأكْبر وِإثْمهمآ{ :تعالى اهللا قال ولهذا"

 اآلية هذه بأن ذلك ويعلل ،عنهما ينتج ما إثم :يعني إثمهما :يقول -اهللا رحمه- لطبريا جرير ابن المفسرين كبير

 ما باعتبار بل ؛شربها بمجرد اإلثم شاربها يلحق فال ،فقط اإلخبار منه يفهم إنما سياقها أنو ،التحريم قبل نزلت

  .الحرج في هيوقع مما يليق ال ما لفع وأ ،وبيده بلسانه اآلخرين ظلم من تعاطيها عن ينتج

 على ُأطلق منهو آثم، فهو كذا فعل من :تقول ،والتبعة المؤاخذة عنه ينتج الذي العمل :معنيين على يطلق واإلثم

  الخ.....إثم والزنا ،إثم الكذب

 كمـا  ثمبـاإل  تسميها كانت العربو ،والقبائح المفاسد من فيها ما لكثرة ؛الذنوب بين من الخمر على إطالقه وكثر

  :أحدهم قال

 

 النَِّخيِل ثَمراِت وِمن{ :النحل سورة في -سبحانه– قوله هي الخمر في تنزل يةآ أول إن :يقول العلماء وبعض

 اآلية هذه نزلت ثم المسكر، هو ركَالس :قالوا ،]النحل سورة )٦٧([ }حسنًا وِرزقًا سكَرا ِمنْه تَتَِّخذُون واَألعنَاِب

 ليسف النحل آية أماو ،المدينة في نزل ما أول هي البقرة آية أن المشهور لكن ،}ِفيِهما ِإثْم كَِبير ومنَاِفع ِللنَّاِس{

 يلقون فإنهم ،"النبيذ" :المسمى الثمار هذه عصير من شرب ما هو إنما األرجح، على الخمر ركَبالس المقصود

 مقام في جاءت إنما فاآلية حلواً، مذاقاً الشراب هذا يورث مما هذا، نحو أو وليلة اًيوم ونهويترك اإلناء في الرطب

 من أعظم ومفسدتها واآلثام، الشر كثيرة وهي بالخمر، عباده علي يمتن -وجل عز- اهللا أن يستحيلو االمتنان،

  .أعلم واهللا ،بعيد وفه االمتنان هذا لتبرير ومحامل تأويالت من ذكر وما مصلحتها،

 رضي- عمر قال ولهذا ة،ضمعر بل حةمصر تكن ولم البتات، على الخمر لتحريم ممهدة اآلية هذه كانت ولهذا"

 سورة في بتحريمها التصريح نزل حتى شافياً، بياناً الخمر في لنا بين اللهم :عليه تْئرقُ لما -عنه تعالى اهللا

 لَعلَّكُم فَاجتَِنبوه الشَّيطَاِن عمِل من ِرجس واَألزالَم واَألنصاب والْميِسر الْخَمر ِإنَّما منُواْآ الَِّذين َأيها يا{ المائدة

ونا *تُفِْلحِإنَّم ِريدي طَانَأن الشَّي وِقعي نَكُميةَ باوداء الْعغْضالْبِر ِفي وِسِر الْخَميالْمو دصيون كُمِن اللِّه ِذكِْر ععو 

 اهللا شاء إن المائدة سورة في ذلك على الكالم وسيأتي ،]المائدة سورة )٩١-٩٠([ }منتَهون َأنتُم فَهْل الصالَِة

  .الثقة وبه ،تعالى

 بن زيد بن الرحمن وعبد ،أنس بن والربيع ،وقتادة ،ومجاهد ،والشعبي ،-عنه تعالى اهللا رضي- عمر ابن قال

 ،]البقرة سورة )٢١٩([ }كَِبير ِإثْم ِفيِهما قُْل والْميِسِر الْخَمِر عِن يسَألُونَك{ الخمر في نزلت آية أول هذه إن :أسلم
  ".الخمر فحرمت المائدة في التي اآلية نزلت ثم النساء، سورة في التي اآلية نزلت ثم

ـ  حتـى  اإلثـم  شربت   عقلـي  لض
  

ــذاك   ــم ك ــل اإلث ــالعقول تفع   ب
  



 ٥

 هذا البقرة ورةس آية في لهم -وجل عز– اهللا ركَذَ شيء أولف مراحل على التدريج منحى أخذ الخمر تحريم

 أن يهالن جاء ثم ،استطاع ما منها يتحرز أن له ينبغي فالعاقل نفعها، من أعظم إثمها أن وهو ،الخمر في الملحظ

  :وقتين في إال الخمر شرب عن امتناعهم يقتضى اوهذ سكارى، وهم الصالة يقربوا

  .أفاق وقد إال الفجر ةصال وقت يدخل فال العشاء بعد -

 بمقادير هايشرب وأ ،لها اًمدمن هارباش كان إذا حالة وفي أفاق، وقد الظهر يأتي أن أجل من الفجر صالة بعد -

 التحريم نزل ثم الخمر، تجاه هاضبط على النفس ضيروت من هذاو ،بأس فال عقله، فقدانه إلى تؤدي ال محددة

 واَألزالَم واَألنصاب والْميِسر الْخَمر ِإنَّما آمنُواْ الَِّذين َأيها يا{ :-سبحانه- يقول ،المائدة سورة في أخيراً الصريح

سِرج نِل ممطَاِن عالشَّي وهتَِنبفَاج لَّكُملَع ونالمائدة سورة )٩٠([ }تُفِْلح[.  

 متجه حسن وكالهما وبالرفع، بالنصب ئرقُ ،]البقرة سورة )٢١٩([ }الْعفْو قُِل ينِفقُون ماذَا ويسَألُونَك{ :وقوله"

  ".قريب

 قرأها السبعة القراء من العالء بن عمرو وأبو ،بالنصب ونهاءيقر فالجمهور بالرفع،و بالنصب }الْعفْو قُِل{ تْئرقُ

 موصوالً اسماً ذا ناعربأ حدة، على وذا ما افصلن إذاف ،ماذا لفظة في النظرب والنصب الرفع وتوجيه بالرفع،

  .العفو هو ينفقون الذي :الجوابو ؟ينفقون الذي ما :والتقدير الذي، بمعنى

 موقع في االعتبار بهذا فالعفو العفو، ينفقون :والتقدير النصب، فعندئذ التركيب، بهذا لالستفهام ماذا جعلنا وإذا

  .به مفعول

 ما :قال }الْعفْو قُِل ينِفقُون ماذَا ويسَألُونَك{ :-ماعنه تعالى اهللا رضي- عباس ابن عن ،مقسم عن :الحكم وقال"

 بن وسعيد ،وعكرمة ،وعطاء ،ومجاهد ،-ماعنه تعالى اهللا رضي- عمر ابن عن روي كذا أهلك، عن يفضل

  ".واحد وغير أنس بن والربيع ،الخرساني وعطاء ،وسالم ،والقاسم ،وقتادة ،والحسن ،كعب بن ومحمد ،جبير

 آية في اهللا قال كما ،القلب على يشق ولم وتيسر سهل ما :قيلف :أقوال }الْعفْو قُِل{ :قوله في بالعفو المراد يف ورد

 عليهم الغلظة واترك الناس، أخالق من وسهل تيسر ام :أي ]األعراف سورة )١٩٩([ }الْعفْو خُِذ{ :األعراف

 العفو :يلوق ،العيال نفقة عن فضل ما هو :وقيل ،مأنفسك تجهدوا وال حوائجكم عن فضل ما أنفقوا :والمعنى

  .التطوع نفقات

 وعيالك، أهلك وحاجة حاجتك عن فضل ما بالعفو المراد أن ،المتبادر الظاهر وهو العلم، أهل عامة عليه وما

 والَ والِْفضةَ الذَّهب يكِْنزون والَِّذين{ المفروضة الزكاة بآية منسوخة اآلية هذه نإ :يقول العلم أهل وبعض

 وجنوبهم ِجباههم ِبها فَتُكْوى جهنَّم نَاِر ِفي علَيها يحمى يوم *َأِليٍم ِبعذَاٍب فَبشِّرهم اللِّه سِبيِل ِفي ينِفقُونَها

مهورظُهيرى حيث اآلية هذهل وفهمه -عنه تعالى اهللا رضي- ذر أبي بتفسير مستدلين ]التوبة سورة )٣٥-٣٤([ }و  

 على وسع اهللا بأن القول والصواب ،وظهره جنبه فيكوى العقاب عمه وإال ،حاجته فوق شيئاً اإلنسان بقيي ال أن

 الو عياله، وحاجة حاجته عن زاد ما ينفق أن يطالب فال المال زكاة أخرج إذا اإلنسان وصار ،رزاقاأل في الناس
 أصحاب عامة عليه الذي هذاو األرض، باطن في مدفوناً كان وأ ،الجبال أمثال بلغ ولو كنزاً المدخر المال يكون

  .باالحتمال يثبت ال النسخ نإ إذ دليل، من فيها بد فال النسخ ىدعو أماو ،-وسلم عليه اهللا صلى- النبي



 ٦

 على شتملتا اآلية هذه أن فالمقصود ،؟ال أو الزكاة سوى حق المال في هل معروفة مسألة في يتكلموا والعلماء

 كُلَّ تَبسطْها والَ عنُِقك ِإلَى مغْلُولَةً يدك تَجعْل والَ{ :-وجل عز– اهللا قال كما النفقة في األدب إلى الناس توجيه

 عليك وجب ومن ،سائلوك ويلومك نفسك، تلومك أي معنىالو ]اإلسراء سورة )٢٩([ }محسورا ملُوما فَتَقْعد الْبسِط

 وأ ،لضيفل القرى تقدم أو تنفق، أو تبذل، أن عتستط ولم ،شيئاً لهم تترك لم ألنك ؛وقرابة أهل من عليهم تنفق أن
 وأما ،لإلنفاق مجال فهذا حاجتكم، عن فضل ما :يقولف ،اإلنفاق في ويرشدهم ميوجهه فاهللا ،كونئش في تتصرف

  .أعلم تعالى واهللا ،فال سواه

-وسلم عليه اهللا صلى– اهللا رسول يا رجل قال :قال -عنه تعالى اهللا رضي- هريرة أبي عن جرير ابن وروى"

   :قال ،آخر عندي :قال ،))أهلك على أنفقه(( :قال ،آخر عندي :قال ،))نفسك على أنفقه(( :قال ،دينار عندي

٤))أبصر فأنت(( :قال ،آخر عندي :قال ،))ولدك على أنفقه ((
  .صحيحه في مسلم رواه وقد 

 ابدأ(( :لرجل قال -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول أن -عنه تعالى اهللا رضي- جابر عن أيضاً مسلم وأخرج

 ذي عن فضل فإن قرابتك، فلذي أهلك عن شيء فضل فإن ،فألهلك شيء فضل فإن ،عليها فتصدق بنفسك

  ".٥))وهكذا فهكذا شيء قرابتك

  .العفو به يفسر ما أحسن من هذا

  .٦))كفاف على تالم وال لك، شر تمسكه نإو لك، خير الفضل تبذل إن إنك دمآ ابن(( أيضاً الحديث وفي"

 كما :أي ،]البقرة سورة )٢٢٠-٢١٩([ }واآلِخرِة الدنْيا ِفي *تَتَفَكَّرون لَعلَّكُم اآلياِت لَكُم اللّه يبين كَذَِلك{ :وقوله

  .ووعيده ووعده أحكامه في اآليات سائر لكم بيني كذلك وأوضحها، وبينها األحكام هذه لكم فصل

}لَّكُملَع ونا ِفي تَتَفَكَّرنْيِة الداآلِخريعني :-ماعنه تعالى اهللا رضي- عباس ابن عن طلحة أبي بن علي قال ،}و 

  ".وبقائها اآلخرة وإقبال وفنائها، الدنيا زوال في

 واآلخرة الدنيا في اآليات لكم اهللا يبين كذلك :أي :وتأخير تقديم اآلية من جزءال في :يقول من العلم أهل منو

  .بدونها ظاهر المعنى ألن إليها؛ حاجة وال لها وجه ال والتأخير التقديم دعوىو فيهما، تتفكرون لعلكم

 خرة،واآل الدنيا في اآليات لكم يبين كذلك والمعنى بالتبيين، ةمتعلق نهاإ :قيل }واآلِخرِة الدنْيا ِفي{ :سبحانه قوله

 أن أجل من اآليات لكم اهللا يبين كذلك والمعنى ،بالتفكر تعلقها واألقرب المعنى، به تغيروي إليه حاجة ال وهذا

  .-ماعنه تعالى اهللا رضي- عباس ابن ذكره ما وهو واآلخرة، الدنيا في والتفكر االعتبار لكم يحصل

  .هذه وبقاء هذه زوالب مرهماأ في ونفكرتت أي  }تَتَفَكَّرون لَعلَّكُم{ :بعضهم وقال

 تتفكر إذاو ،المعاش أمر من إليه تحتاج ما فيها أصلحت دنياك في تفكرت إذا إنك ،إلنسانل خطاب نهاإ :قيلو
 ،ومعاده معاشه ألمر مصلحاً اإلنسان فيكون البر، وجوه في تنفقوأ آلخرتك وعملت نفسك تحاسب آخرتك في

 هذه بين الجمع ويمكن ،فيهما المتمعن يدركه ابينهم اًفرق ثمة أن إال ،األول من اًقريب كان وإن المعنى وهذا

                                                
 حسن صحيح بـرقم  :، وقال األلباني في صحيح وضعيف سنن النسائي)١/٥٢٩) (١٦٩١(، ورواه أبو داود برقم )٥/٦٢) (٢٥٣٥(النسائي برقم رواه   4
)٢٥٣٥.(  
 ).٢/٦٩٢) (٩٩٧(باب االبتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة برقم -رواه مسلم في كتاب الزكاة  5

  ).٢/٧١٨) (١٠٣٦(بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي اآلخذة برقم باب –رواه مسلم في كتاب الزكاة  6
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 إليه يحتاج ما عنده اإلنسان بقيفي شيء، دون شيئاً يحدد لم اهللا ألن كله، بذلك ليحص التفكر إن :فنقول المعاني

  .أعلم واهللا .والصدقة قةالنف من له مانعاً ذلك يكون وال الحياة، هذه في

 .كثيراً تسليماً وسلم وصحبه آله علىو محمد بيهن على اهللا وصلى



 ١

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )٩٦ (تفسير ابن كثيرالمصباح المنير في 

   خالد بن عثمان السبت/الشيخ

   

  . وعلى آله وصحبه أجمعين،نبينا محمدعلى  باركصلى اهللا وسلم ووالحمد هللا رب العالمين، 

ِإصالَح لَّهم خَير وِإن تُخَاِلطُوهم ويسَألُونَك عِن الْيتَامى قُْل {:  في تفسير قوله- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
نَتَكُمألع شَاء اللّه لَوِلِح وصالْم ِمن فِْسدالْم لَمعي اللّهو انُكُماآلية]سورة البقرة) ٢٢٠([ }فَِإخْو .  

َل الْيِتيِم ِإالَّ ِبالَِّتي والَ تَقْربواْ ما{ :لما نزلت:  قال-مارضي اهللا تعالى عنه-روى ابن جرير عن ابن عباس "
نسَأح ا { :، وقوله]سورة األنعام) ١٥٢([ }ِهينَار طُوِنِهمِفي ب ْأكُلُونا يا ِإنَّمى ظُلْمتَاماَل الْيوَأم ْأكُلُوني الَِّذين ِإن

 من طعامه، وشرابه من ، انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه]سورة النساء) ١٠([ }وسيصلَون سِعيرا
شرابه، فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم، فذكروا ذلك 

ويسَألُونَك عِن الْيتَامى قُْل ِإصالَح لَّهم خَير وِإن تُخَاِلطُوهم {: ، فأنزل اهللا-صلى اهللا عليه وسلم-لرسول اهللا 
د والنسائي والحاكم في  وهكذا رواه أبو داو١" طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهمفخلطوا، }مفَِإخْوانُكُ

 ، وابن أبي ليلى، والشعبي، وعطاء،مستدركه، وهكذا ذكر غير واحد في سبب نزول هذه اآلية كمجاهد
  . وغير واحد من السلف والخلف،وقتادة

كره أن يكون مال اليتيم عندي إني أل:  قالت-اهالى عنرضي اهللا تع-وكيع بن الجراح عن عائشة وروى 
وِإن  { أي على حدة،}قُْل ِإصالَح لَّهم خَير{ : وشرابه بشرابي، فقوله،، حتى أخلط طعامه بطعاميةلى حدع

انُكُمفَِإخْو مي  ألنهم إخوانكم فيكم؛ أي وإن خلطتم طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم فال بأس عل}تُخَاِلطُوه
   . اإلفساد أو اإلصالحن قصده ونيته أي يعلم م}واللّه يعلَم الْمفِْسد ِمن الْمصِلِح{: الدين، ولهذا قال

 أي ولو شاء اهللا لضيق عليكم وأحرجكم، ولكنه وسع }ولَو شَاء اللّه ألعنَتَكُم ِإن اللّه عِزيز حِكيم{ :وقوله
والَ تَقْربواْ ماَل الْيِتيِم ِإالَّ ِبالَِّتي {:  مخالطتهم بالتي هي أحسن كما قال تعالى وأباح لكم، وخفف عنكم،عليكم

نسَأح بل قد جوز األكل منه للفقير بالمعروف، إما بشرط ضمان البدل لمن أيسر ]سورة األنعام) ١٥٢([ }ِهي ،
  ."قةأو مجاناً، كما سيأتي بيانه في سورة النساء إن شاء اهللا وبه الث

  : أما بعد، والسالم على رسول اهللاصالةال و،الحمد اهللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم

ِإن الَِّذين يْأكُلُون َأمواَل الْيتَامى {: قولهب يأكلون أموال اليتامى ظلماً نوتوعد الذي -عز وجل–اهللا لما تهدد ف
عن زلون طعامهم ، وقع الحرج لدى الناس، فصاروا يع]سورة النساء) ١٠([ }ظُلْما ِإنَّما يْأكُلُون ِفي بطُوِنِهم نَارا

به أحد، ال ينتفع ف اًطعامليتيم ا أبقىوإذا ، وطعام اليتيم في إناء مختلف في إناء، همطعامون عيضطعامهم، و
 : عليهم بقوله سبحانهفأنزل اهللا التخفيف،  جراء ذلك شديدةالناس مشقةبلحق ف، ديترك حتى يفسبل 

}رخَي ملَّه الَحى قُْل ِإصتَامِن الْيع َألُونَكسيوالمعنى}و  :تأخذ  وأحه دون مخالطة، صالتقوم بإ تثمر ماله وأن
                                                

، وحسنه األلباني في صحيح )٢/١١٣) (٢٤٩٩(، والحاكم في مستدركه برقم )٦/٢٥٦) (٣٦٦٩(، والنسائي برقم )٣/٧٣) (٢٨٧٣(رواه أبو داود برقم  1
 ). ٣٦٦٩(وضعيف سنن أبي داود برقم 



 ٢

ما في هذا الصنيع من ل ؛هذا أفضلفدون إجحاف اليتيم حبه ا ورعايتك للمال ولص، لقيامك عليه منهشيئاً
كن هذا من أقربها ومن أكثرها ، لين أقوال في تأويل اآليةوللمفسر ، له ورعايةحفظ وصيانة لمال اليتيم

يمكن أن تكون بمعنى أفعل لفظة خير في اآلية و ، من أحسن ما تفسر به اآليةيعتبرو،  للسياقمةءمال
  :-رحمه اهللا-أن صيغة خير وشر تأتي بمعنى التفضيل أحياناً، كما قال ابن مالك معلوم ، و"أخير" :التفضيل

ــاه  ــاً أغن ــر وغالب ــر وش   م خي
  

  عــن قــولهم أخيــر منــه وأشــر  
  

}انُكُمفَِإخْو متُخَاِلطُوه ِإنفي سورة النساءالتي وردت هي المصاهرة : وقيل، المعاشرة: قيل المخالطة }و: 

 إذ ]سورة النساء) ٣([ }ثَ ورباعوِإن ِخفْتُم َأالَّ تُقِْسطُواْ ِفي الْيتَامى فَانِكحواْ ما طَاب لَكُم من النِّساء مثْنَى وثُالَ{
 ظلمالن إ إذ ، فال تنكحوهن تجاهها ظلمم في اليتيمة ويقع منكوا إن خفتم أن ال تعدل: المعنى المشهور لآليةإن

سورة ) ٩([ }ما الْيِتيم فَلَا تَقْهرفََأ{ : اهللا لنبيهلقد قااليتيمة أعظم من الذي يقع على غيرها، و على الواقع

  .وعناية تعويضاً له عما فقده من األبوة  بحاجة إلى مزيد رعايةألنه د؛ئم له حق زاي، فاليت]ىالضح

يدخالن في لذلك ف التحرج، ا سببماكونهلوالنفقة إنما هو المخالطة في المال باآلية والصواب أن المقصود 
استهالكه من حسب بلي اليتيم رها ويقدقع على صور متعددة، تالمخالطة في المال والنفقة ، واآلية دخوالً أولياً

بالتربية م يالقائم على مال اليتيحسب حساب والنفقة في قوته ومعاشه تماشياً مع العرف السائد بين الناس، 
 -عز وجل– ضمنه اهللا وهو حق محتاجاً فقيراً، فله أن يأكل من مال اليتيم بالمعروفوحسن التنشئة إذا كان 

ن ال تكون النفقة التي من المعروف أو، ]سورة النساء) ٦([ }يرا فَلْيْأكُْل ِبالْمعروِفومن كَان فَِق{: بقولهله 
الرشد، كما قال اهللا  االستغالل لماله قبل أن يبلغ سنالمبادرة وأو من ،  أو التقتيريتعاطاها على سبيل التوسع

كَاح فَِإن آنَستُم منْهم رشْدا فَادفَعواْ ِإلَيِهم َأموالَهم والَ وابتَلُواْ الْيتَامى حتَّى ِإذَا بلَغُواْ النِّ{: -عز وجل-
 أموال يتاماكم أيها الوالة دفعواا: أن يقوليريد ، ]سورة النساء) ٦([ }تَْأكُلُوها ِإسرافًا وِبدارا َأن يكْبرواْ

 إنفاقها يذ خشية أن يكبروا، بأن تفرطوا ف ومبادرين باألخ األكلي وال تأكلوها مسرفين ف،واألوصياء
  .بر اليتامى فينتزعوها من أيديناريد قبل أن يكنننفقها كما : وتقولوا

 إال أنها حملت معنى اصر لفظها واختصارهجملة على ِق }واللّه يعلَم الْمفِْسد ِمن الْمصِلِح{ :قولهب ولهذا عقّب
الحكم  ونستطيعال يوكثير من األمور قد ال يعلمها الناس، ن الإإذ يته،  ال يقوم غيرها مقامها في تأدعظيماً
واللّه {: قولهيبقى فألن هذا يرجع إلى قضايا تتعلق بالعرف والحاجة، ؛ عند التصرفبالصواب والخطأ عليها 

قصد من : المفسدو ، حفظ مال اليتيم وصيانته ورعايتهمن قصد: فالمصلح، }يعلَم الْمفِْسد ِمن الْمصِلِح
فمثل الصدور، واهللا المطلع على خفايا النفوس وما تضمره  لحظوظه ومصالحه الشخصية، مال اليتيماستغالل 

 على الناس خفيإن أنه يعلم ألنه تصرفاته إزاء هذا اليتيم وماله، يعامل اهللا في تجعل اإلنسان اآلية هذه 

ِإن اللّه الَ يخْفَى علَيِه شَيء ِفي اَألرِض {: ل عن نفسه الذي قا- عز وجل–  على اهللاتصرفه، فإنه لن يخفى
  .]سورة آل عمران) ٥([} والَ ِفي السماء

  . واهللا أعلم،لحقكم الحرج، فإذا شدد عليكم هو الضيق والشدة: العنت }ولَو شَاء اللّه ألعنَتَكُم{ :قوله



 ٣

"}تَّى يشِْركَاِت حواْ الْمالَ تَنِكحتَّى وح ِشِرِكينواْ الْمالَ تُنِكحو تْكُمبجَأع لَوشِْركٍَة ون مم رْؤِمنَةٌ خَيةٌ مَألمو ْؤِمن
ِة والْمغِْفرِة يْؤِمنُواْ ولَعبد مْؤِمن خَير من مشِْرٍك ولَو َأعجبكُم ُأولَِئك يدعون ِإلَى النَّاِر واللّه يدعو ِإلَى الْجنَّ

ونتَذَكَّري ملَّهاِتِه ِللنَّاِس لَعآي نيبيسورة البقرة) ٢٢١([ }ِبِإذِْنِه و[.  

 على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة األوثان، ثم إن كان عمومها -عز وجل-م من اهللا يهذا تحر

: قد خص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله ف،مراداً وأنه يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية

}اِفِحينسم رغَي ِصِنينحم نهورُأج نوهتُمِإذَا آتَي ِلكُمِمن قَب ُأوتُواْ الِْكتَاب الَِّذين نَاتُ ِمنصحالْمسورة ) ٥([ }و

  ."]المائدة

أمم الكفر مل كل مشركة بال استثناء، فيدخل فيها  وذلك يش أل في المشركات للجنس،}والَ تَنِكحواْ الْمشِْركَاِت{
:  عزير ابن اهللا، والنصارى قالوا:اليهود قالواف ، ألنهم من المشركين؛اليهود والنصارىقاطبة بما فيهم 

، فبهذا االعتبار إال أن الكفر ملة واحدةالشرك في النصارى أكثر منه في اليهود، كان ن وإالمسيح ابن اهللا، 
تبارك -قوله  نساء أهل الكتاب في نكاح جاءت اإلباحة بلكنوالنصارى في عموم المشركين، يدخل اليهود 

وطَعام الَِّذين ُأوتُواْ الِْكتَاب ِحلٌّ لَّكُم وطَعامكُم ِحلُّ لَّهم والْمحصنَاتُ ِمن الْمْؤِمنَاِت {:  في سورة المائدة-وتعالى
الَِّذين نَاتُ ِمنصحالْموِلكُمِمن قَب بعض ما دخل تحت نسخت هذه اآلية هل ف ]سورة المائدة) ٥([ } ُأوتُواْ الِْكتَاب

 وتلك خاصة في أهل الكتاب، والعام يحمل ،هذه عامة: فنقول- هذا من قبيل التخصيص، أو يكون البقرة آية
من ن، والنسخ رفع، والتخصيص بيا؛ ألن  واألقربهو األسهلالقول بالتخصيص ال شك أن  ؟-على الخاص
  :الفروق بينهما

  . باالحتمالالتخصيص يثبتأن النسخ ال يثبت باالحتمال، بينما  -

  .ففيه إعمال للنصينالتخصيص ه إهدار ألحد النصين، بخالف النسخ في -

  .ذكرها العلماء لم يذكروها في التخصيصالنسخ له شروط  -

تخصيص هو األولى القول بال ولذا فالنسخ،ف أثراً من أخعلم أن التخصيص أن ي والمقصود من سرد الفروق
  . لكال الدليلين، وإعمال كال الدليلين أولى من إهمال أحدهما؛ ألن فيه إعماالًمن القول بالنسخ

والَ تَنِكحواْ {:  تعالىقولهإلى القول بأن اآلية ال نسخ وال تخصيص فيها، واستدلوا ببعض أهل العلم ذهب و
 عز –اهللا بدليل أن يخص نساء المشركات دون نساء أهل الكتاب، ووجهوا اآلية بأن التحريم  }الْمشِْركَاِت

، ]سورة البينة) ١([ }لَم يكُِن الَِّذين كَفَروا ِمن َأهِل الِْكتَاِب والْمشِْرِكين{: هلقومثل في   االثنينبينفرق  -جل
م تحرإنما  هذهألن  ال نسخ وال تخصيص؛فوبالتالي ن ال يدخلون في عموم المشركيبنص اآلية كتاب فأهل ال

  .بما فيهم المالحدة، وسائر صنوف أهل الشرك ... والمجوسية البوذيةنكاح المشركات ك

 اآلية يصخصإنما أخرجوا منها بت، وفتشملهم اآليةداخلون في عموم المشركين، أن أهل الكتاب واألقرب 
  .واهللا تعالى أعلم ،هب ابن كثيروإليه ذاألخرى التي في سورة المائدة، 

أن هذه اآلية ناسخه آلية باعتبار أصالً، بالكتابية ال يجوز التزوج : من أخذ بظاهر اآلية وقالومن أهل العلم 
من آخر ما نزل  ألن سورة البقرة من أول ما نزل في المدينة، وسورة المائدة قوال؛المائدة وهذا من أغرب األ

تعبير عن اليكتفون أحياناً بكانوا  -مرضي اهللا عنه- ن الصحابةإ حتى، نها شيءاألحكام، ولم ينسخ ممن 



 ٤

قولهم هذا و ،الذي لم يتطرق إليه نسخمحكم  نزل في سورة المائدة، فيعدونه من الكونهبالشيء أنه لم ينسخ 
  .زوج بالكتابية جواز التمنعامة أهل العلم يقتضي مخالفة ما جاء عن 

  :تمل أمرين، األمة تح]سورة البقرة) ٢٢١([ } خَير من مشِْركٍَة ولَو َأعجبتْكُموَألمةٌ مْؤِمنَةٌ{

  .المؤمنةمرأة ال ونيعنو يا أمة اهللا، :عند ندائها يقاللذا اعتبار أنها أمة اهللا، وبن الحرة أن تكو: األول

الحرة تلك ؤمنة أفضل من أن تتزوج  مجارية أن تتزوج عنىالموالمرأة الرقيقة المملوكة، كون  أن ت:الثاني
  . جمالها أو أحسابها أو غير ذلك، هذا هو الظاهر المتبادرالكتابية مهما كان نسبها أو

 ؛-الزنا–على نفسه العنت اإلنسان إذا خشي ما في حالة ال إفيه لم يرغب الشارع التزوج بالمملوكة إن كان و
م طَوالً َأن ينِكح الْمحصنَاِت الْمْؤِمنَاِت فَِمن ما ملَكَتْ َأيمانُكُم من فَتَياِتكُم ومن لَّم يستَِطع ِمنكُ{ :كما قال سبحانه

وَأن {: وتبعه بقوله، }ذَِلك ِلمن خَِشي الْعنَتَ ِمنْكُم{: ، ثم خص ذلك وقيده بقوله]سورة النساء) ٢٥([ }الْمْؤِمنَاِت
لَّكُم رواْ خَيِبريتصرف فيهم كما ،  تبعاً ألمهمأرقاء  سيكونوندخل بهاإذا من األمة ألن أوالده ذلك  ؛}تَص

 ،تبعاً لسيد األمةاًريكونون أحراسفإن األوالد إذا تسرى بها األمة بخالف يتصرف في العبيد بيعاً وشراء .  

والمعنى أن  }ْؤِمن خَير من مشِْرٍك ولَو َأعجبكُموالَ تُنِكحواْ الْمِشِرِكين حتَّى يْؤِمنُواْ ولَعبد م{: وكذلك قوله
 ومنهم كبير ،اختاره جمع من المحققينو هو ظاهر المعنى من اآلية،  هذامشرك،الحر الأفضل من رقيق ال

   .الخصوصاد به أن اآلية من العام المرحيث رأي  -رحمه اهللا-المفسرين ابن جرير الطبري 

  :ين ثالثة أنواعوالعام عند األصولي

  .هـالعام الباقي على عموم -

 .العام المراد به الخصوص -

  .العام المخصوص -

والَ تَنِكحواْ الْمشِْركَاِت حتَّى {: ه في قول-مارضي اهللا تعالى عنه-قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس "
ْؤِمنبن ، وسعيد  وعكرمة،ذا قال مجاهد، استثنى اهللا من ذلك نساء أهل الكتاب، وهك]سورة البقرة) ٢٢١([ }ي
  . والربيع بن أنس وغيرهم، وزيد بن أسلم، والضحاك، والحسن، ومكحول،جبير

 بل المراد بذلك المشركون من عبدة األوثان، ولم يرد أهل الكتاب بالكلية، والمعنى قريب من األول :وقيل
  ."واهللا أعلم

إما ألن هذا ، من ناحية النتيجة النهائيةمختلف  ال يترتب عليه شيء والمعنى قريب من األول،: ابن كثير لقو
 فأخرجت بعض أفراد ،اآلية عامة خصتها اآلية الثانيةفتكون هذه  ،من العام المراد به الخصوص يكون أن

 ة من المشركين وهم أهل األوثان، والنتيجة النهائياً نوعقصدت أو أن آية البقرة، المشركين وهم أهل الكتاب
  .ز التزوج بالكتابيةاجو

هو أحد قولي الشافعي : قيلإشكال، و ه فية آلية المائدةن هذه اآلية في سورة البقرة ناسخإ: لكن قول من قال
 عرف عن أحد من ذلك يكون نأنفي  ي"اإلجماع"ابن المنذر صاحب كتاب  فيما نقل عنه، و-رحمه اهللا-

في لكن الصحيح أنه ثبت عن بعض السلف القول بالمنع  ،-مرضي اهللا تعالى عنه-المتقدمين من السلف 
وال بد أن يعلم أن هناك  وحملوا آية المائدة على بعض المحامل، ،وغيرهكابن عمر  مسألة التزوج من الكتابية
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اً مبني أحياناًأحدهما يكون ي قولين، قد تصل إلى نتيجة واحدة فإذ ،  في هذا المنعمن الناحية الصناعية اًفرق
 فإذا انطبقت وتوفرت اعتبرنا القياس،من النظر باألركان األربعة، له بد  القياس اللقياس، ومعلوم أن على ا

 اآلية عامة خص منها بعض لحكم بأن هذهفاوالنتيجة واحدة، ال اعتبار له،  ليس بقياس فنه أصالًإ :وإذا قلنا
ت عن نوع،  وهذه اآلية تكلم،ت عن نوعتكلمتلك اآلية  وأ، أنها من العام المراد به الخصوص أو األفراد،

مثالً من ف أشياء في النص نفسه، علىيؤثر وإن كان في الحكم النهائي،  يؤثر ال من الناحية الصناعية
فإذا طالعنا ن التخصيص يعد من قبيل النسخ، إ :-وهو قول لبعض أصحاب المذاهب- من قال األصوليين

،  قضية أخرى النظر في النصوصويترتب عليه عند، تخصيص ال تتطابق مع الهاوجدنا شروط النسخ عنده
 ألن ذلك ؛ أقوى من النص الذي تطرق إليه التخصيص،النص الذي لم يتطرق إليه التخصيصوهي أن 

عمل به في رون الالجمهور يفيضعفه، ولهذا العلماء مختلفون في العمل بالدليل الذي دخل عليه التخصيص، 
يعمل به،  الشاهد أن اآلخرين يقولون الإنما ، ليس هذا موضع الكالم عليها، ة أدلباقي األفراد وهذا عليه

منه، انتزع منه ج بعض األفراد اخرإبعد عام الاللفظ ألن بحقيقة، ليس ، اًهذا صار مجازويرون السبب أن 
فال لعموم نتقض، وإذا انتقض افيه وي العموم فيبطل ،اعلى بعضهبل  يصدق على كل األفراد، ولم يعد العموم،

  .يمكن العمل به في باقي األفراد

 يتطرق والترجيح بين األدلة يذكرون نحو مائة طريق للترجيح، منها العام الذي لمكذلك في باب التعارض 
الشمس، وال صالة بعد العصر حتى ال صالة بعد الصبح حتى تطلع ((كحديث  ىأقوفيجعلونه إليه التخصيص 
 إذا ذكرها ال كفارة لها إال من نسي صالة فليصلِّ((: خصوص مع حديثدل على الالذي  ٢))تغرب الشمس

حديث : الجمع أن يقالف نصنع إزاء هذه النصوص المتعارضة في ظاهر األمر؟ إن من وجوه  فكي٣))ذلك
من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها عام في األوقات، خاص في الصلوات المنسية والتي نام عنها، 

هذا عام في الصلوات، خاص في األوقات، ... ال صالة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وال صالة: والثاني
  . في بعض الصور))...ال صالة بعد الصبح((فجاء تخصيص 

رق أخرى، فالمقصود  من يجمع بطمومنه، باقي على خصوصه فيستثنى من الحديثثاني ال: وقد يقول قائل
م من العا  لكن قد تكون النتيجة واحدة فيما يتعلق بالمسألة التي أمامنا النظر في النصوص،أن هذا يؤثر عند

  . واهللا أعلم.الذي تطرق إليه التخصيص

  ." الكتابيات بعد حكايته اإلجماع على إباحة تزويج- تعالىرحمه اهللا-قال أبو جعفر بن جرير "

      م قليل منهم عمر بن الخطاب القول وهوجد من خالف هذا ألنه   قول األكثر؛يقصد بحكاية اإلجماع أنه

  .-رضي اهللا عنه–

  ." ذلك لئال يزهد الناس في المسلمات-رضي اهللا تعالى عنه-وإنما كره عمر "

                                                
  ).١/٢٨١) (١٣٠(الة قبل غروب الشمس برقم باب ال يتحرى الص –رواه البخاري في كتاب مواقيت الصالة  2
، ومسلم في كتاب    )١/٢١٥) (٥٧٢(باب من نسي الصالة فليصل إذا ذكرها وال يعيد إال تلك الصالة برقم               –رواه البخاري في كتاب مواقيت الصالة        3

 ).١/٤٧٧) (٦٨٤(باب قضاء الصالة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها برقم  –المسجد ومواضع الصالة 
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أن يمنع التزوج من الحق  لهف ، بحسب نظر اإلمام المناطة بمراعاة المصلحة العامة السياسة الشرعيةهذا من
عوانس في المسلمين نساء تبقى وج من المسلمات، مما مؤداه أن ي التززهدوا فإذا أعرض الناس والكتابيات، 

  .البيوت

 -رضي اهللا تعالى عنه-تزوج حذيفة : أو لغير ذلك من المعاني كما روى أبو كريب عن شقيق قال"

، ؟ خل سبيلها، فكتب إليه أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها-رضي اهللا تعالى عنه-يهودية، فكتب إليه عمر 
  ".وهذا إسناده صحيح. زعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهنال أ: فقال

الفساد واالنحراف ومقارفة الفواحش كون لالزواج من الكتابيات منع  إنما -رضي اهللا عنه– بن الخطاب فعمر
اهلوا في ي للمسلمين أن ال يتسفينبغه في عرضه، يخشى على الرجل أن يخنّ، وفال يؤمن جانبهن،  فيهناًغالب
  .ن بهن والزواج منهن ألجل مثل هذه األموراالقر

المسلم يتزوج : -رضي اهللا تعالى عنه-قال عمر بن الخطاب : وروى ابن جرير عن زيد بن وهب قال"
  ." قال وهذا أصح إسناداً من األول، وال يتزوج النصراني المسلمة،النصرانية

في منعه التزوج من المطلق  يمحرالتلم يقصد  -رضي اهللا عنه–بن الخطاب عمر هذا مما يؤكد أن 
فالزواج تزوج يهودية، كما سبق  -صلى اهللا عليه وسلم–بن اليمان موطن سر الرسول حذيفة و ،الكتابيات

النظر في ن بهن هو امما ينبغي النظر إليه عند طلب القرلكن ،  وال حرج على من أقدم على ذلكمنهن جائز
األوالد بما فيها ت ضاعأسر كم من معلوم و خاصة في هذا العصر،لوخيمة والعواقب ااآلثار السلوكية 

  . جراء التهاون بهذه القضيةوالبنات

 اإلعالم في ستشفه من زواج المسلم بكتابية يهودية أو نصرانية، وهو مدى أثرنستطيع أن نملمح آخر و
مسبة ومدعاة أعظم لكانت هذه في حقه  العلم تزوج يهودية، ةب طلأحدلغنا أن بلو فمثالً صناعة عقول الناس، 

 اًصحابيأن من بالرغم ، متزوج يهوديةنه إ :يكفي أن يقالبل إليه،  تهمةتوجيه الوفيه،  حقدالو ،عليهشناعة لل
للتوجس مصدر اليهودية الزواج من أن  يحيهودية، صحبتزوج  -رضي اهللا عنه–بن اليمان حذيفة  كجليالً

فال يقال في إنسان تزوج ال ما يجوز؟  وأ لكن الكالم في الحكم هل يجوز ،االستفزاز وال إشكال في ذلكو
؛ ألنه معجب كتابيةيقترن بمن فرق بين هناك  في الدين، ويتهم، و....مروءتهوسقطت عدالته نه إ :يهودية
من وبين متنكر لدينه وأمته، ، سنرق في مستنقعهم اآلاغ، لع بحضارتهمووم، في بوتقتهم ومنصهر ،بقومها

سائغ، واإلقدام غير أمر التزوج بالكتابية  أن والخالصة ثابت علي مبدئه،، متمسك بدينهيقترن بيهودية وهو 
ستطاع المسلم أن يتخلى عن االلتصاق بكتابية فهو اوالمخاطر ما ال يحمد عقباه، وإذا  مفاسدمن العليه فيه 

  . واهللا أعلم،خير وأفضل وأصوب

والَ { أنه كره نكاح أهل الكتاب، وتأول -مارضي اهللا تعالى عنه-عمر وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن "
ْؤِمنتَّى يشِْركَاِت حواْ الْمتَنِكح{".  

  .المشركات والكتابيات باعتبار أن الكفر والشرك ملة واحدةعموم حمل هذه اآلية على بمعنى أنه 

  ." ربها عيسى:م شركاً أعظم من أن تقولال أعل: -مارضي اهللا تعالى عنه-قال ابن عمر : وقال البخاري"
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 ؛ر على المبيحالحاظيقدم معلوم أنه ر، وعند الترجيح  المبيح والحاظضتعارأنه بومن محامل التأويل القول 
، لكن الراجح الذي عليه عامة أهل العلم هو  التأويلهحتياطاً للدين، إلى غير ذلك من أوجألنه أكثر صيانة وا

  . في ذلك لوجود المخالفجماعدعاء اإلوال يصح إ،  ذلكزاجو

  :  قال-صلى اهللا عليه وسلم- عن النبي -رضي اهللا تعالى عنه-وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة "

  .٤)) ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، ولجمالها، ولحسبها، لمالها:تنكح المرأة ألربع((

 وأيهودية اللتصاق بايجد عند أن دين، فماذا عسى اإلنسان فإذا كانت الشريعة ترغب في الزواج من ذات ال
فإن الخطب أفدح،  ،وتنشئتهم ورعايتهم أوالده، ةتربيتقوم على إذا كانت والل، من الدين إال الضانية نصر

  .!!غير دينهبمع امرأة تدين من مستقبل أوالده الرجل  هينتظرالذي ا مو، والمأمول أفضح

ن األصل في إكما ر، الحظفي الفروج واألصل القاعدة ن إ :نظر في هذه النصوصالعند مما يمكن أن يقال و
لو قال قائل من ف، ٥))من أحدث في أمرنا هذا(( -صلى اهللا عليه وسلم–العبادات المنع كما قال النبي 

جوح فهذا قول مرنبقى على األصل وهو المنع، ها في ظاهرها، وهذه آية حرمتها، ف أباحتهذه آيةٌ: المانعين
تسع له صدر المخالف،؛ ألن المطلوب النظرة الواسعة في يومحتمل، وله متمسك من األدلة، فال بد أن 

  . أو ذاكح إلى هذا الرأيوالجن مبرراتهم عندطالع على ال وفي مآخذ العلماء، وا،النصوص

 أن رسول -مارضي اهللا تعالى عنه- مثله، وله عن ابن عمر -رضي اهللا تعالى عنه-ولمسلم عن جابر "
والَ تُنِكحواْ {: ، وقوله٦)) وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة،الدنيا متاع((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 

 ال تزوجوا الرجال المشركين النساء المؤمنات كما قال : أي]سورة البقرة) ٢٢١([ }الْمِشِرِكين حتَّى يْؤِمنُواْ

  ."]سورة الممتحنة) ١٠([ } ولَا هم يِحلُّون لَهنلَا هن ِحلٌّ لَّهم{: تعالى

حكماً وهو أن المرأة ال تتزوج إال  }والَ تُنِكحواْ الْمِشِرِكين حتَّى يْؤِمنُواْ{: من قوله سبحانه الفقهاءستنبط ا
وال : ، ولم يقلى شركه علالمرأة المشرك ما بقي ولي يا ج ال تزو:والمعنى }والَ تُنِكحواْ{:  ألنه قال؛بولي

أيما (( :-صلى اهللا عليه وسلم– عاضداً لقول النبي  وجعلوا هذا الفهم من اآلية المشركين،نكح المؤمناتُتَ
  .٧))، فنكاحها باطلامرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها

رجل مؤمن ولو كان ل و:، أي] سورة البقرة)٢٢١([ }ولَعبد مْؤِمن خَير من مشِْرٍك ولَو َأعجبكُم{ :ثم قال تعالى"
  ."ياًِر ساًعبداً حبشياً، خير من مشرك وإن كان رئيس

                                                
) ١٤٦٦(باب استحباب نكاح ذات الدين –، ومسلم في كتاب الرضاع )٥/١٩٥٨) (٤٨٠٢(باب األكفاء في الدين برقم  –رواه البخاري في كتاب النكاح  4

)٢/١٠٨٦.( 

باب نقض –ية ، ومسلم في كتاب األقض)٢/٩٥٩) (٢٥٥٠(باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود برقم     –رواه البخاري في كتاب الصلح       5
 ).٣/١٣٤٣) (١٧١٨(األحكام الباطلة ورد محدثات األمور برقم 

  ).٢/١٠٩٠) (١٤٦٧(باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة برقم  –رواه مسلم في كتاب الرضاع  6
) ١٨٧٩( بـرقم  ....))حها الـولي  أيما امرأة لم ينك  ((: ، وابن ماجه بلفظ   )٣/٤٠٧) (١١٠٢(، والترمذي برقم    )٢/١٩٠) (٢٠٨٥( داود برقم    ورواه أب  7

)١/٦٠٥.(  
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فإذا كان اهللا فضل العبد المؤمن ،  منهتفسير جيدذا و العبد، وهأالحر خصوص  على حمل اآليةي ابن كثير لم
بين القولين بهذه  -رحمه اهللا–جمع ف أفضل من المشرك،الحر ن المؤمن  إ:القول أولىمن باب  ف،على الكافر

  .العبارة الوجيزة

 وإيثارها على الدار ، واقتنائها، معاشرتهم ومخالطتهم تبعث على حب الدنيا:أي، }ُأولَِئك يدعون ِإلَى النَّاِر{"
 وما أمر به وما نهى ،عه بشر: أي،}واللّه يدعو ِإلَى الْجنَِّة والْمغِْفرِة ِبِإذِْنِه{اآلخرة، وعاقبة ذلك وخيمة، 

  ."}ويبين آياِتِه ِللنَّاِس لَعلَّهم يتَذَكَّرون{عنه، 

حب المخالطة والمعاشرة التي تبعث على في ليست دعوتهم محتكرة  }ُأولَِئك يدعون ِإلَى النَّاِر{: قوله سبحانه
هم ئ وآرا،المحرفة  ونحلهم الباطلة،مذاهبهمإلى جميع المناحي كالدعوة في تشمل الدعوة  وإيثارها، بل ،الدنيا

 ،هذه طبيعةو لدعوة الناس إليها، ولذا تجدهم أكثر تحمساًالفاسدة، ومعلوم أن الناس أسرى لعقائدهم وأفكارهم، 
وإذا  األشياء البسيطة،في لو كان حتى  فتجده كثيراً ما يدافع وينافح عنه،وسجية في اإلنسان، فإذا اقتنع بشيء 

يصل به الحد إلى اإلطراء والثناء عليه كلما جلس في قد ، وويجادل ويخاصم عنهيتبناه،  بشخص عجبأ
ما بالك فأن ينظروا بنفس النظرة التي ينظر بها إليه،  الناسجميع ويريد من أو جاءت مناسبة لذكره، ، مجلس

دهم، وهو يكتب في التفسير، ، ولذلك تجد أصحاب العقائد تلح عليهم عقائ!!اًمذهبوعقيدة القضية  إذا كانت
ال يستطيع ويبحث عما يؤيدها، وتجد هذا النفس في كتاباته،  أصناف الفنون، يكتب فيويكتب في اللغة، و

  .أسرى ألفكارهم معتقداتهمالتخلص مهما حاول أن يتجرد إال أن هذه اللوثة تالحقه، فالناس 

وبينه غاية البيان بهذا القرآن،  وما أمر به ونهى عنه، ، بشرعه: أي}ِبِإذِْنِهواللّه يدعو ِإلَى الْجنَِّة والْمغِْفرِة {
 مما يوصلكم إلى مرضاته حيث بين الصراط المستقيم بياناً -صلى اهللا عليه وسلم-أنزل على الرسول بما و

  . لتدركوا الفالح المبينوالسير عليه تباعهبا وأمركم ،شافياً

 

 .أجمعين وآله وصحبه  محمدوبارك على نبيهواهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم 



  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )٩٧ (تفسير ابن كثيرالمصباح المنير في 

   خالد بن عثمان السبت/الشيخ

  

  . وعلى آله وصحبه أجمعين،نبينا محمدعلى  باركصلى اهللا وسلم ووهللا رب العالمين، الحمد 

ْل هو َأذًى فَاعتَِزلُواْ ويسَألُونَك عِن الْمِحيِض قُ{ : تعالى في تفسير قوله- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
 ِحبي اللّه ِإن اللّه كُمرثُ َأميح ِمن نفَْأتُوه نرفَِإذَا تَطَه نرطْهي تَّىح نوهبالَ تَقْرِحيِض واء ِفي الْمالنِّس

ِرينتَطَهالْم ِحبيو اِبينفَْأتُ * التَّو ثٌ لَّكُمرح آُؤكُمواْ ِنسلَماعو اتَّقُواْ اللّهو واْ َألنفُِسكُممقَدو َأنَّى ِشْئتُم ثَكُمرواْ ح
ْؤِمِنينشِِّر الْمبو الَقُوهسورة البقرة) ٢٢٣-٢٢٢([ }َأنَّكُم م[.  

ا اكلوهانوا إذا حاضت المرأة منهم، لم يؤأن اليهود ك: -رضي اهللا تعالى عنه-روى اإلمام أحمد عن أنس "
ويسَألُونَك {: -عز وجل- فأنزل اهللا -صلى اهللا عليه وسلم-ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي 

نرطْهي تَّىح نوهبالَ تَقْرِحيِض واء ِفي الْمتَِزلُواْ النِّسَأذًى فَاع وِحيِض قُْل هِن الْمحتى فرغ من اآلية}ع  ،
د ما يري: ، فبلغ ذلك اليهود فقالوا))اصنعوا كل شيء إال النكاح((: - عليه وسلمصلى اهللا-فقال رسول اهللا 

رضي اهللا تعالى -ير وعباد بن بشر هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إال خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حض
صلى اهللا - ، فتغير وجه رسول اهللا؟إن اليهود قالت كذا وكذا أفال نجامعهن ،يا رسول اهللا:  فقاال-ماعنه

صلى اهللا - قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول اهللا  حتى ظننا أن-عليه وسلم
  ."١ ورواه مسلم،أن لم يجد عليهما فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرفا -عليه وسلم

  : أما بعد،والسالم على رسول اهللاصالة ال و،الحمد هللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم

  على المكان المراديطلقبعضهم  ف،الحيضالنساء حال اعتزال المراد من ل المفسرين في أقواد تباينت فق

إنما أن المرأة الزمان وإلى المراد  ونرجعي وآخرون  فقط، الحيضمكانتجتنب في نما إأن المرأة ويقرر 
 إن :، لكن لو قلناعنىكال القولين يلزم من اآلخر لزوماً يتضح به المو ، الحيضنقت وزموتجتنب في 

لو ما بخالف  ه،المقصود هو اجتناب المرأة زمان الحيض، فإن هذا االجتناب يكون لموضع الحيض ولغير
ا، المراد اجتناب موضع الحيض، فإن اجتناب موضع الحيض يلزم منه اجتناب ذلك في وقت حيضتهجعلنا 

ة إلى الركبة ما بين السرهو خاص، االستمتاع من  نوع من المرأةن المجتنب فيكون ذلك أدل على المراد؛ أل
فقد ،  والنصوص األخرى تدل عليه، بهأما ما دونهما فيحل االستمتاع وأو مكان الحيض خاصة على خالف،

 كان إذا أراد من امرأته شيئاً وهي حائض، أمرها أن تتزر ما بين -صلى اهللا عليه وسلم–ثبت أن النبي 
فالترجيح بين القولين بهذه الطريقة مما يتضح به  ،يات ألقى على فرجها ثوباًالسرة والركبة، وفي بعض الروا

تدل ، و هي سبب نزول صحيح صريح لهذه اآلية-رحمه اهللا- الرواية التي أوردها ابن كثير وهذه ،المعنى
 من ألوان ويحل منها ما عداه على أن المرأة الحائض إنما يجتنب منها موضع الحيض، واضحةداللة 

  .واهللا أعلم ، وما إلى ذلك فهو من باب أولىكلةاناهيك عن جواز المخالطة والمؤ ،ستمتاعاال

                                                
 ).١/٢٤٦) (٣٠٢(رآن فيه برقم باب جواز غسل رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها واالتكاء في حجرها وقراءة الق–رواه مسلم في كتاب الحيض  1



  ."يعني الفرج }فَاعتَِزلُواْ النِّساء ِفي الْمِحيِض{: فقوله"

، أو يسألونك عن محل  من النساء؟ماذا يحل لهم يسألونك  الحيضوقت: أي،  السابقينبحسب االحتمالين
، إال أن ابن  كبيرتقارب بين المعنيينوال ال؟ هل يحل لهم االستمتاع به أم، حيضها عند  من المرأةالحيض
  -صلى اهللا عليه وسلم–استدل بما جاء عن النبي  أن المراد من اآلية محل الحيض، ومال إلىكثير 

  ."))اصنعوا كل شيء إال النكاح((: قولهل"

هذا و، ه ومحل خروجهمكانبالحيض علق فالوطء،  ))إال النكاح((: بقولهأراد  -صلى اهللا عليه وسلم–والنبي 
األفضل أن يكون فيما فوق هذا إن كان ما بين السرة والركبة، وبجواز االستمتاع القائلون به يستدل الحديث 

 ألنه موضع األذى وهو الذي تتعلق به العلة، وما عداه لشيء المحرم قطعاً هو موضع الحيض؛المقدار، لكن ا

ما يتعلق بالمباعدة عن – الحكموقد يتأثر هذا  مبالغة في التباعد، همن كره هوإنما كرهى، فليس محالً لألذ
فالحاصل أنه ال يجوز ألحد أن ما استحدثه الناس في هذا الزمان، نظراً لباعتبارات تطرأ  -موضع الحيض

  .بحال من األحوال إطالقاً يطأ المرأة في وقت الحيض

  .يتصدق بدينارأنه عن بعض أهل العلم ورد فقد ى أهله في حال الحيض من قارف ووقع علوأما بالنسبة ل

، وكل الوطء بعد انقطاعه وقبل الغسلبين الوطء في زمن الدم، وفرق جمعاً بين الروايات، يوبعض أهل العلم 
  .ذلك ال يجوز

بد أن يالمسه  د عن محل األذى، فالاع لن يستطيع التبذاهف في محل البول، الوطءن مبعض وأما ما يفعله ال
  .أوالً

ما محل الوطء هو موضع الولد خاصة، ولذا  إن، حتى ولو في حال الطهرأن ذلك ليس بمحل للوطء: اًثاني
  .فتركه أولى

  . الفرجاولهذا ذهب كثير من العلماء أو أكثرهم إلى أنه يجوز مباشرة الحائض فيما عد"

صلى اهللا عليه -أن النبي : - عليه وسلمصلى اهللا-روى أبو داود عن عكرمة عن بعض أزواج النبي 
  .٢ ألقى على فرجها ثوباً كان إذا أراد من الحائض شيئاً-وسلم

 السالم على النبي:  فقال-ارضي اهللا تعالى عنه-وروى أبو جعفر بن جرير أن مسروقاً ركب إلى عائشة 

،  مرحباً مرحباً،و عائشةأب: -ارضي اهللا تعالى عنه- وعلى أهله، فقالت عائشة -صلى اهللا عليه وسلم-
ما : إنما أنا أمك، وأنت ابني، فقال: إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي، فقالت: فأذنوا له، فدخل فقال

رضي اهللا تعالى - له كل شيء إال فرجها، وهذا قول ابن عباس : فقالت؟للرجل من امرأته وهي حائض
رضي - بال خالف، قالت عائشة كلتهااومؤجعتها ويحل مضا:  وعكرمة، قلت، والحسن،جاهدم و-ماعنه

 يأمرني فأغسل رأسه وأنا حائض، وكان يتكئ -صلى اهللا عليه وسلم-كان رسول اهللا : -ااهللا تعالى عنه
  .٣في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن

                                                
  ).٨٧٩٢(، وصححه األلباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم )١/١١١) (٢٧٢(رواه أبو داود برقم  2
يـأمرني فأغسل رأسـه    ((: ، دون قوله  )٦/٢٧٤٤) (٧١١٠(باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض برقم          –رواه البخاري في كتاب الحيض       3

  .))وأنا حائض



هللا صلى ا-كنت أتعرق العرق وأنا حائض، فأعطيه النبي :  قال-ارضي اهللا تعالى عنه-وفي الصحيح عنها 
، فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فمي فيه، وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في -عليه وسلم

  ."٤الموضع الذي كنت أشرب منه

 -صلى اهللا عليه وسلم-لنبي ناوله اتأكل ثم تكانت  والمعنى أن عائشة، أخذ أكثر اللحم العظم الذي :العرق هو

  .فيأكل من الموضع الذي أكلت منه

صلى -كان النبي :  قالت-ارضي اهللا تعالى عنه-الصحيحين عن ميمونة بنت الحارث الهاللية وثبت في "
  .٥ وهذا لفظ البخاري،ه أمرها فاتزرت وهي حائضئ إذا أراد أن يباشر امرأة من نسا-اهللا عليه وسلم

  . نحوه-ارضي اهللا تعالى عنه-ولهما عن عائشة 

رضي اهللا تعالى - عن عبد اهللا بن سعد األنصاري ه ماجود والترمذي وابنو داأبووروى اإلمام أحمد 
ما فوق ((: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، قال: -صلى اهللا عليه وسلم- أنه سأل رسول اهللا -عنه

  .٦))اإلزار

نِّساء ِفي الْمِحيِض فَاعتَِزلُواْ ال{:  تفسير لقوله]سورة البقرة) ٢٢٢([ }والَ تَقْربوهن حتَّى يطْهرن{: فقوله تعالى
  .دام الحيض موجوداً، ومفهومه حله إذا انقطع ، ونهى عن قربانهن بالجماع ما}والَ تَقْربوهن حتَّى يطْهرن

، فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد االغتسال، وقد اتفق }فَِإذَا تَطَهرن فَْأتُوهن ِمن حيثُ َأمركُم اللّه{: وقوله
  ."إن تعذر ذلك عليها بشرطه العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها ال تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم

نه إ :من قالف، النهي يرجع إلى ما كان عليه قبل األمر بعد الحظر: بعد الحيض ينطبق عليه قاعدةالوطء حكم 
وفي بضع أحدكم ((: -هللا عليه وسلمصلى ا-قول النبي ألجل و للعفاف اً للولد وسبباًسببكونه لمستحب 

  . إلى االستحبابعرج ٧))صدقة

معنى أنه ينظر له من جهتين جهة والمباح بالجزء وواجب بالكل،  ،باعتبارينجعله مباح، نه إ :من قالو
إذا خشي على نفسه -الفاعل المعين وجهة العموم، فالفاعل المعين يتردد حكم الوطء في حقه من الوجوب 

أما ، ووهي في كل مقام بحسب"  المحرم- المكروه – المستحب –المباح ": باقيةسائر التكاليف ال إلى -العنت
في من جهة العموم فإنه يتعين على الرجل أن يطأ امرأته، حفاظاً على النسل من االنقطاع، وأما المقدار 

ر السابق، وهكذا سائر فالوطء بعد الطهر يعرف حكمه باالعتبا بنفسه،نضبط والكل أعرف ي ال االوطء فهذ
  . الكل والجزء-رحمه اهللا-األحكام ينظر إليها باعتبارين، يسميها الشاطبي 

        زعم أن المرادم فبعضه }فَِإذَا تَطَهرن حتَّى يطْهرن{ :قوله سبحانهختلف أهل التأويل في المراد باولقد 

  . وهذا محتملالحيض عند المرأةانقطع بطهارتهن يعني 

                                                
 ).١/٢٤٥) (٣٠٠(باب جواز غسل رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها واالتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه برقم -رواه مسلم في كتاب الحيض  4

 ).١/١١٥) (٢٩٧(باب مباشرة الحائض برقم –رواه البخاري في كتاب الحيض  5

  ).١/٢٤٧) (٨٦(، وأحمد في مسنده برقم )١/٥٨) (٢١٢(رواه أبو داود برقم  6
 ).٧ ٢/٦٩) (١٠٠٦(باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف برقم –رواه مسلم في كتاب الزكاة  7



ال يجوز له أن يطأها عليه عامة أهل العلم، فاالغتسال، والتطهر من يحتمل أن المراد : البعض اآلخر قالو
التاء  ،والمعنى يتطهرن }نرهطّْي تقربوهن حتىال { :لمتواترةحتى تغتسل، ويدل عليه القراءة األخرى ا

بل المراد فحسب هو   انقطاع الدمجهتها، فليسوتكلف يصدر من ناحيتها وللطلب، فهذا يدل على صنع وفعل 
تتوضأ، : وبعضهم يقول ،مضى عليها عشرة أيامأ  لمناًخالفوهذا  يصدر منها وهو االغتسال، بد من فعٍل ال

  . بالصواب واهللا أعلم.لاغتساال مقام  وضوءهافيقوم

اء، وكذا قال أي بالم: أي من الدم، فإذا تطهرن: حتى يطهرن: -مارضي اهللا تعالى عنه-وقال ابن عباس "
  ." والليث بن سعد وغيرهم، ومقاتل بن حيان، والحسن، وعكرمة،مجاهد

القراء بقية وترة، اقراءة متووهي  قراءة حمزة والكسائي وعاصم في إحدى الروايتين عنه }رنهطّْي{قراءة 
،  كما سبقاالغتسال لالنقطاع مع  انقطاع الدم، ومحتملةمحتملةوهي  }حتَّى يطْهرن{ السبعة على األولى

لما كانت القراءات يفسر بعضها بعضاً سواء كانت متواترة أو من قبيل اآلحاد فسرت القراءة الثانية ولكن 
من وفي بعض المواضع قربها حتى ينقطع الدم وتغتسل، يال يجوز له أن األولى، فيتبين المراد من ذلك أنه 

  .تنزل بمنزلة اآليتينيخصها فكل منهما معنى ويكون لقراءتين في اآلية قد ترد القرآن الكريم 

 : ومجاهد وغير واحد، يعني-مارضي اهللا تعالى عنه-قال ابن عباس  }ِمن حيثُ َأمركُم اللّه{: وقوله"

  .تحريم الوطء في الدبر، كما سيأتي تقريره قريباً إن شاء اهللا تعالىالفرج، وفيه داللة على 

  ."، يعني طاهرات غير حيض}فَْأتُوهن ِمن حيثُ َأمركُم اللّه{ :ك وغير واحدوقال أبو رزين وعكرمة والضحا

 مثل من غير مانع: ، وبعضهم يقولوهو النكاح أي بالحالل }فَْأتُوهن ِمن حيثُ َأمركُم اللّه{: وبعضهم يقول
لكن ز له أن يفسد صومها،  معتكف، أو تكون صائمة صيام الفرض، فهذا ال يجوأن تكون معتكفة أو هو

 . أن المراد بذلك الفرج-رضي اهللا عنه- ابن عباس ما ذكرههو الظاهر المتبادر واألقرب من هذه المعاني 

  .واهللا أعلم

 أي المتنزهين }ويِحب الْمتَطَهِرين{ أي من الذنب وإن تكرر غشيانه، }ِإن اللّه يِحب التَّواِبين{: ولهذا قال"
  ."يالمأتَ عنه من إتيان الحائض أو في غير ا األقذار واألذى، وهو ما نهوعن

  .التي يجمع الشارع فيها بين أمرينالمتكررة هذه من جنس اآليات السابقة 

الحرث موضع : -مارضي اهللا تعالى عنه-، قال ابن عباس ]سورة البقرة) ٢٢٣([ }ِنسآُؤكُم حرثٌ لَّكُم{: وقوله
  ." أي كيف شئتم}واْ حرثَكُم َأنَّى ِشْئتُمفَْأتُ{الولد، 

المرأة صارت فطلق على سببه، أفالن صاحب حرث، يعني صاحب زرع، ثم : الزرع، تقول أصل الحرث
  .لرجلمزدرع امحل كونها ل البذر، يوضع فيهالذي مزدرع ال

واضحة داللتها اآلية ، و الموضعال يكون الحرث إال في هذاو القبل، من المرأةموضع الزرع معلوم أن و
 محل اجميع أنواع االستمتاع فيما عدمنها يحل وإن كان إتيان المرأة في غير القبل، تحريم  وصريحة في

تقوى، يلمعنى وإن كانت ال تخلوا من ضعف، إال أن بعضها ااألحاديث في هذا تواردت وبل ، "الدبر "األذى
بعض أهل العلم من األئمة نقل عن  ء منها كماح شيصلم ي أنه على فرضية الحسن، وفيرتقي إلى درجة



وناصعة  وهي في غاية الوضوحاآلية مون بومحكنهم إإذ الحل؛ هذا ال يفهم منه الجواز وفالمتقدمين، 
  .االستدالل

هذا كذب عليه صريح، ويوجد في كالمه ما يكذبه فاإلمام مالك أنه أجازه، كإلى األئمة ينسب ما ما أو
  .عن طريق أحد الكذابينذلك  كان نسب إلى الشافعي إنماوكذا ما ،  منهئه، ويبرصراحةً

فقد  هذا المعنى، هقصدمنه هم الكالم الذي فُوغيره من  -رضي اهللا عنه– ابن عمرك وأما ما نقل عن جماعة
س عنه على غير حمله الناصراحة وأنه ال يريده وال يقصده، وإنما ه يعنه ما ينفجاء في روايات أخرى 

 عليه  يقدموالحقيقة أن هذا الفعل الغاية اإلنكار،  -رضي اهللا عنه–ابن عمر أنكره لذي قصده، ولذا الوجه ا

  .ال صاحب هوى ممسوخ، وفطرة منكوسة، نسأل اهللا العافيةإ

"}َأنَّى ِشْئتُم ثَكُمرمام واحد، كما ثبتت بذلك األحاديث كيف شئتم مقبلة أو مدبرة في ِص: أي}فَْأتُواْ ح".  

الشرع فقد لكم  فيما حدده شئتمزمانية فترة مكانية أو على أي هيئة  أي }َأنَّى ِشْئتُم{: اد اهللا سبحانه بقولهأر
فسر لذا ، ون السياق يبين المرادإ: يقول -رحمه اهللا-ابن جرير ومدبرة إلى آخره،  وأمقبلة المرأة  أجاز إتيان

نتقد من فسرها باعتبار ، وابل المأتى، وهذا تفسير مطابقمن ِقأي  }ْئتُمفَْأتُواْ حرثَكُم َأنَّى ِش{: من قوله المراد
المراد  حمل إن ذلك كان بسبب ألوان من االستعمال جاءت في كالم العرب، فكلٌّ: يقولو المكان،أو الزمان 

. شئتممن أي وجه : تمعن فيه المتمعن وجده إذا المعنىالتركيب والسياق وأصل المالحظ في لكن  على معنى،

  .واهللا أعلم

إذا : كانت اليهود تقول:  قال-رضي اهللا تعالى عنه-سمعت جابر : روى البخاري عن ابن المنكدر قال"
، ورواه مسلم وأبو }ِنسآُؤكُم حرثٌ لَّكُم فَْأتُواْ حرثَكُم َأنَّى ِشْئتُم{: فنزلتجامعها من ورائها جاء الولد أحول، 

  ."٨دداو

إذا جامعها في القبل، يأتي إال ال ألن الولد  في موضع الولد قطعاً؛ من الجماع في رواية جابر ما كانالمراد 
 على جنبها أو مدبرة أو في طريقة الجماع، وهي مقبلة خيارالللمرء أن من إيراد سبب نزول اآلية المقصود و

المنحرف هذا التصور كانوا يتصورن ألنهم  ؛اليهودواآلية إنما وردت في مقام التهكم بأو بأي شكل كان، 
ما في الجماع بتلك الهيئة إن ذلك أستر، ويعتقدون : على جنب ويقولوننسائهم  نجامعوي لذا كانواوالخاطئ، 

  .، ونفى ضمناً ما ظنوهاعتقدوهبخالف ما ، فجاء الشرع سبق

أن :  أخبره-ماى عنهرضي اهللا تعال-وروى ابن أبي حاتم عن محمد بن المنكدر أن جابر بن عبد اهللا "
ِنسآُؤكُم حرثٌ لَّكُم فَْأتُواْ {: فأنزل اهللا من أتى امرأة وهي مدبرة جاء الولد أحول،: اليهود قالوا للمسلمين

َأنَّى ِشْئتُم ثَكُمرمقبلة ومدبرة إذا ((: -صلى اهللا عليه وسلم-فقال رسول اهللا : قال ابن جريج في الحديث. }ح
  .٩))كان ذلك في الفرج

                                                
باب جواز جماعه امرأته في قبلها من –، ومسلم في كتاب النكاح )٤/١٦٤٥) (٤٢٥٤(باب تفسير سورة البقرة برقم  –رواه البخاري في كتاب التفسير       8

  ).٢/١٠٥٨) (١٤٣٥(من غير تعرض للدبر برقم قدامها ومن ورائها 
  ). ٢/١٢٢(رواه ابن أبي حاتم في تفسيره  9



ِنسآُؤكُم حرثٌ {أنزلت هذه اآلية :  قال-مارضي اهللا تعالى عنه-وروى اإلمام أحمد عن ابن عباس 
صلى اهللا عليه - فسألوه، فقال النبي -صلى اهللا عليه وسلم- في أناس من األنصار أتوا النبي ،}....لَّكُم

  .١٠))تها على كل حال إذا كان في الفرجائ((: -وسلم

: دخلت على حفصة ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر فقلت: أحمد عن عبد الرحمن بن سابط قالوروى اإلمام 

 إتيان النساء في عن: قال. فال تستح يا ابن أخي: لك عنه، قالتأإني سائلك عن أمر وأنا أستحي أن أس
نساء، وكانت ون البج أن األنصار كانوا ال ي-ارضي اهللا تعالى عنه-حدثتني أم سلمة : قالتأدبارهن، 

ى امرأته كان ولده أحول، فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء األنصار بإنه من ج: اليهود تقول
فجوهنب..."  

ثقيف حديث وفد وفي  أن تكون المرأة باركة على وجهها كالساجدة، ويأتيها في موضع الولد خاصة، :التجبية
 فاشترطوا أن ال يحشروا وال يعشروا ،ليكون أرق لقلوبهم المسجد -صلى اهللا عليه وسلم–لما أنزلهم الرسول 

وال يجنظر صحة الحديثوفي كناية عن امتناعهم عن الصالة، واديسجأي وا، ب .  

، فدخلت -صلى اهللا عليه وسلم-لن تفعل ذلك حتى آتي رسول اهللا : فأبت امرأة أن تطيع زوجها وقالت"
، فلما جاء -صلى اهللا عليه وسلم-اجلسي حتى يأتي رسول اهللا : تفقالعلى أم سلمة فذكرت لها ذلك، 

، -صلى اهللا عليه وسلم- استحيت األنصارية أن تسأل رسول اهللا -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
 عليها  فتال، فدعيت))نصاريةادعي األ((:  فقال-صلى اهللا عليه وسلم-فخرجت فحدثت أم سلمة رسول اهللا 

  ." ورواه الترمذي وقال حسن١١.))صماماً واحداً، }آُؤكُم حرثٌ لَّكُم فَْأتُواْ حرثَكُم َأنَّى ِشْئتُمِنس{: هذه اآلية

  -صلى اهللا عليه وسلم–ألن النبي  ؛ اآليةنزولمن أسباب  ليس داود واألثر الذي رواه اإلمام أحمد وأبهذا 

وقد سبق اإلشارة إلى سبب نزولها وأنها نزلت ، يس غير لفقطليبين الحكم إنما تال هذه اآلية  ي هذا الحادثةف
يأتون - جاء في بعض الروايات ما يشبه هذه الرواية، وهو أن قريشاً كانوا يشرحون النساءقد ، وفي اليهود

  .القصة....  فامتنعتج رجل من قريش امرأة من األنصارو، فتز-المرأة مستلقية

ويؤخذ من الرواية أنه ال يمنع اإلنسان ال : وهذا العبارة أصوب من قول بعضهم ، في الدين من السؤالالحياء
     كما أخبر بذلك المصطفى  من اإليمانةالحياء شعبن إوكأنه غفل أن الدين كله حياء، بل ، حياء في الدين

  .-صلى اهللا عليه وسلم–

رضي اهللا -ابن عمر وروى النسائي عن كعب بن علقمة عن أبي النضر أنه أخبره أنه قال لنافع مولى "
 إنه أفتى أن -مارضي اهللا تعالى عنه-إنه قد أكثر عليك القول إنك تقول عن ابن عمر : -ماتعالى عنه

كذبوا علي، ولكن سأحدثك كيف كان األمر، إن ابن عمر عرض المصحف : قالتؤتى النساء في أدبارهن، 
افع هل تعلم من أمر هذه يا ن: ، فقال}تُواْ حرثَكُم َأنَّى ِشْئتُمِنسآُؤكُم حرثٌ لَّكُم فَْأ{يوماً وأنا عنده حتى بلغ 

 النساء، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء األنصار، أردنا يبجإنا كنا معشر قريش نُ:  قال،ال: لت ق؟اآلية

                                                
  .سعد رشدين بن  ضعيف لضعفه وإسناد،حسن لغيره: بقولهشعيب األرنؤوط ، وعلق عليه )١/٢٦٨) (٢٤١٤(رواه أحمد في مسنده برقم  10

حسنه األلباني في صحيح وضعيف سنن الترمـذي بـرقم   و، )٦/٣٠٥) (٢٦٦٠١(، وأحمد في مسنده برقم  )٥/٢١٥) (٢٩٧٩(رواه أبو داود برقم      - 11
)٢٩٧٩.( 



ود، إنما  مثلما كنا نريد، فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه، وكانت نساء األنصار قد أخذن بحال اليهنمنه
ن على جنوبهن، فأنزل اهللايؤتي: }َأنَّى ِشْئتُم ثَكُمرفَْأتُواْ ح ثٌ لَّكُمرح آُؤكُموهذا إسناد صحيح١٢.}ِنس ".  

على غير قصده، ابن عمر  ولعل ذلك فهم منب ما نسب إلى ابن عمر، يتكذنفي وصريحة في هذه الرواية 
  .في البخاريجاءت هذا القول في مخالفته لوالرواية األخرى الواردة عنه 

 -صلى اهللا عليه وسلم- أن رسول اهللا -رضي اهللا تعالى عنه-مي طَروى أحمد عن خزيمة بن ثابت الخُ"

  .ه رواه النسائي وابن ماج١٣))ال يستحيي اهللا من الحق ثالثاً، ال تأتوا النساء في أعجازهن((: قال

صلى -قال رسول اهللا :  قال-ماي اهللا تعالى عنهرض-وروى أبو عيسى الترمذي والنسائي عن ابن عباس 
م قال الترمذي هذا حديث ث. ١٤))ال ينظر اهللا إلى رجل أتى رجالً أو امرأة في الدبر((: -اهللا عليه وسلم
  ." وصححه ابن حزم أيضاً،ن في صحيحهوهكذا أخرجه ابن حباحسن غريب، 

ال إال أنها متضافرة في هذا الباب وإن كانت يث الشيخ األلباني هذا الحديث، واألحاد ك بعض أهل العلمحسن
  .في أدبارهنإتيان النساء تحريم  في ةفياكدالالتها اآلية وحدها تخلو من ضعف، و

صلى اهللا عليه -نهى رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-وروى اإلمام أحمد عن علي بن طلق "
 : وأخرجه أبو عيسى الترمذي وقال١٥،يي من الحق أن تؤتى النساء في أدبارهن، فإن اهللا ال يستح-وسلم

  .هو حديث حسن

لت البن ق: قالده عن سعيد بن يسار أبي الحباب عبد اهللا بن عبد الرحمن الدارمي في مسنوروى أبو محمد 
فذكرت . وما التحميض:  قال؟ما تقول في الجواري حين أحمض لهن: -مارضي اهللا تعالى عنه-عمر 
  . وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك،ل ذلك أحد من المسلمينوهل يفع:  فقال،الدبر

 سألت مالك بن ، حدثني إسماعيل بن روح،حدثني إسماعيل بن حصن: وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري

ما أنتم قوم عرب، هل يكون الحرث إال موضع الزرع، ال :  قال؟ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن: أنس
  .يكذبون علي، يكذبون علي:  قال،ن إنك تقول ذلكو إنهم يقول،يا أبا عبد اهللا:  قلت،!!الفرجتعدوا 

 وسعيد بن ، وعطاء، وطاوس، وعكرمة، وأبي سلمة،فهذا هو الثابت عنه، وهو قول سعيد بن المسيب
اإلنكار، لف، إنهم أنكروا ذلك أشد  والحسن وغيرهم من الس، ومجاهد بن جبر، وعروة بن الزبير،جبير

  ."ومنهم من يطلق على فاعله الكفر، وهو مذهب جمهور العلماء

ليس إطالق الكفر وة في الدبر، أأي تحريم إتيان المر ، وهو مذهب جمهور العلماء:مراد ابن كثير من قوله
  .خالف ذلك فهو كذب كما أسلفناقل عنه نُمن ، ووال يكاد يوجد مخالف في هذه المسألة ،عليه

                                                
 ).٥/٣١٥) (٨٩٧٨(رواه النسائي في سننه الكبرى برقم  12

) ١١٦٤(، والترمـذي بـرقم      )١/٦١٩) (١٩٢٤(بـرقم   )) في أدبارهن ((، وابن ماجه بلفظ     )٥/٣١٧) (٨٩٨٦(رواه النسائي في سننه الكبرى برقم        13

  .عن طريق خزيمة بن ثابت) ١٣٦٦٩(، وصححه األلباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم )٥/٢١٣) (٢١٩٠٣(حمد برقم ، وأ)٣/٤٦٨(
، وصححه األلباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير )٣/٤٦٩) (١١٥٦(، والترمذي برقم )٥/٣٢٠) (٩٠٠١(رواه النسائي في السنن الكبرى برقم  14

 ).١٣٧٥٩(برقم 

، وصححه األلباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير بـرقم      )٥/٢١٣) (٢١٩٠٧(، وأحمد في مسنده برقم      )٣/٤٦٨) (١١٦٤(ذي برقم   رواه الترم  15
)٢٧٣٣.(  



  ."تثال ما نهاكم عنه من ترك المحرمات من فعل الطاعات مع ام: أي}قَدمواْ َألنفُِسكُمو{ :وقوله"

األقرب في تفسير اآلية واألظهر ما ذكره ابن كثير، ولذا اختاره جمع من المحققين منهم كبير المفسرين ابن 
 }نفُِسكُم من خَيٍر تَِجدوه ِعند اللِّهوما تُقَدمواْ َأل{ :في اآلية األخرى وقد جاء -رحمه اهللا–جرير الطبري 

  .من فعل الخير ما تعمرون به آخرتكمقدموا ألنفسكم والمعنى ، ]سورة البقرة) ١١٠([

 وجنب الشيطان ما ،نا الشيطاناللهم جنب(( :قدموا ألنفسكم، يعني الذكر الذي يقال عند الجماع: عضهم يقولوب
  . بعيدةٍن معا لكنهاغير هذاقيل ، و١٦))رزقتنا

 : أي}وبشِِّر الْمْؤِمِنين{ فيحاسبكم على أعمالكم جميعها، :أي }واتَّقُواْ اللّه واعلَمواْ َأنَّكُم مالَقُوه{ :ولهذا قال"

  .المطيعين اهللا فيما أمرهم، التاركين ما عنه زجرهم

: ، قال}وقَدمواْ َألنفُِسكُم{: -مارضي اهللا تعالى عنه-اه عن ابن عباس أر: قالوروى ابن جرير عن عطاء 

  .-التسمية عند الجماع- بسم اهللا: تقول

صلى اهللا -قال رسول اهللا :  قال-مارضي اهللا تعالى عنه-وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس 
ما نا الشيطان وجنب الشيطان ب قال بسم اهللا، اللهم جنهلو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهل((: -عليه وسلم

  ."١٧))رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبداً

قرآن  يمكن أن يكون من األمثلة على تفسير الهوإن كان حكماً ثابتاً، لكنفي تفسير المراد من اآلية هذا المعنى 
  :نبالسنة على نوعيالقرآن تفسير ذلك أن وجانب الصواب، بالسنة مما يدخله االجتهاد إال أنه 

ال إشكال فيه إذا ثبت  بالتفسير والتوضيح، هذا  لآلية-صلى اهللا عليه وسلم-نوع تعرض فيه النبي  -
 ؛ ألنه-صلى اهللا عليه وسلم-قول أحد بعد النبي ، وال ينظر إلى -صلى اهللا عليه وسلم-عن النبي 

  .أعلم الناس بكالم اهللا ومراده

المفسر يعمد ف ،-عز وجل-كالم اهللا من خالل فهمه للقرآن بالسنة ل هيجتهد فيه المفسر من تفسيرما  -
ال في الربط، وقد قد يوفق وربط بين اآلية وبين الحديث،  فيتكلف في الإلى حديث ال تعلق له باآلية

من قبيل يعتبر هذا ف، }وقَدمواْ َألنفُِسكُم{ :بأنه المراد من قوله سبحانههذا الحديث من فسر ، مثل يوفق
 اجتهاده فيما ذهب  وهو مأجور على، المفسراجتهادبالسنة مما يدخله من تفسير القرآن النوع الثاني 

 .إليه من تفسيره وإن لم يوفق للصواب

من فعل الطاعات مع امتثال ما نهاهم عنه بما ذكره ابن كثير  }وقَدمواْ َألنفُِسكُم{ :قولهفسر يوالخالصة أن 
  . أعلم واهللا،هو األصوبو ،من ترك المحرمات

  ؟}وقَدمواْ َألنفُِسكُم{ما بعدها و }فَْأتُواْ حرثَكُم َأنَّى ِشْئتُم{: ما وجه المناسبة بين قوله  هويبقى سؤالو
  حبب ((: -صلى اهللا عليه وسلم-ن أعظم متعة في هذه الدنيا هي النساء، كما قال النبي الجواب يكمن في أ

                                                
باب ما يستحب أن يقوله   –، ومسلم في كتاب النكاح      )١/٦٥) (١٤١(باب التسمية على كل حال وعند الوقاع برقم         –رواه البخاري في كتاب الوضوء       16

  ).٢/١٠٥٨) (١٤٣٤( برقم عند الجماع
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 ألنه أطيب ما األطيبان؛: ن عن النكاح والطعاموولذلك كان العرب يقول ،١٨))... النساء والطيبالدنياإلي من 

وما يتعلق بكماليات وأمور ومتطلبات  في طلب الزوجة والبحث عنها،  السعي العبديشغلقد وفي الدنيا، 
ن م النساء ألن ،-عز وجل-عما هو بصدده من عبادة اهللا يشغله ، وذلك كله مآله إلى الوطء، يةجالزوالحياة 
سورة آل ) ١٤([ }...زين ِللنَّاِس حب الشَّهواِت ِمن النِّساء{:  كما قال سبحانهالمحببة إلى قلب اإلنسانالزينة 

أنه ال يعادلها قناطير  علم ام، لذكر النساء من الشهوات التي يبحث عنها الناسوتأمل كيف أن اهللا بدأ ب ]عمران
 قُْل  *الْمآِب حسن ِعنْده واللَّه الدنْيا الْحياِة متَاعذلك {: لكنه قال بعدها خيل مسومة وال وال أنعام وال حرث

ُئكُمٍر َأُؤنَبِبخَي ِمن ذَِلكُم ا ِللَِّذيناتَّقَو ِعنْد ِهمبنَّاتٌ رفيكون ذلك من قبيل لفت أنظار المكلفين إلى أن هذه  }ج
يوماً ما،  سوف تشمط ي يحرص على نكاحها وااللتصاق بهاالتهذه المرأة أن ، وزائلةالمتع في الحياة الدنيا 

ها ورونقها وحسنها وشبابها، ؤيذهب جمالها وبها، عندها  عند كبرهاتشيخو ،وتظهر آثار الزمان على وجهها
لنساء عن فال ينبغي أن ينشغل العبد با، ال تتوق إليها النفوسوفتصير إلى حالة ال يطلب فيه أحد نكاحها، 

واهللا ، آلخرة دار ال تصلح للمفاليساآلخرته؛ فدخره يزاداً يقدم لنفسه أن ، بل ال بد -عز وجل–عبادة اهللا 
  .أعلم

  .وصلى اهللا وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه

                                                
حسن صحيح : ، وقال األلباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي      )٣/١٩٩) (١٣٠٧٩(،  وأحمد في مسنده برقم       )٧/٦١) (٣٩٣٩(رواه النسائي برقم     18

 ).٣٩٣٩(برقم 



 ١

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

   تفسير ابن كثيرتهذيب المصباح المنير في 

  )٩٨(سورة البقرة 

   خالد بن عثمان السبت/الشيخ

  

  .وعلى آله وصحبه أجمعين نبينا محمدعلى  باركصلى اهللا وسلم ووالحمد هللا رب العالمين، 

والَ تَجعلُواْ اللّه عرضةً لَِّأيماِنكُم َأن تَبرواْ وتَتَّقُواْ {: عالى ت في تفسير قوله- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
ِليمع ِميعس اللّهالنَّاِس و نيواْ بِلحتُصو *  كُمتْ قُلُوببا كَسَؤاِخذُكُم ِبملَِكن يو اِنكُممَأي ِباللَّغِْو ِفي اللّه َؤاِخذُكُمالَّ ي

اللّهوِليمح مانعة لكم من -تعالى–ال تجعلوا أيمانكم باهللا : يقول تعالى ]سورة البقرة) ٢٢٥-٢٢٤([ } غَفُور 
ولَا يْأتَِل ُأولُوا الْفَضِل ِمنكُم والسعِة َأن يْؤتُوا ُأوِلي { :البر وصلة الرحم إذا حلفتم على تركها كقوله تعالى

مهاِجِرين ِفي سِبيِل اللَِّه ولْيعفُوا ولْيصفَحوا َألَا تُِحبون َأن يغِْفر اللَّه لَكُم واللَّه غَفُور الْقُربى والْمساِكين والْ
ِحيمسورة النــور) ٢٢([ }ر[.  

  :السالم على رسول اهللا، أما بعد والصالة و،الحمد هللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم

والَ تَجعلُواْ اللّه عرضةً لَِّأيماِنكُم َأن تَبرواْ وتَتَّقُواْ {: -تبارك وتعالى-قوله ر ما أورده ابن كثير في تفسيف
من ، -كالحاجز– معنى الشيء المعترضعلى في اآلية  على حمل العرضة جرى }وتُصِلحواْ بين النَّاِس

 للمارة فال يتمكنون  حاجزة:أي طريق حاجز، وهذه األحجار عرضة في ال:عرضة بمعنىهذا الشيء  همقول
أليمانكم التي هي بركم وتقواكم ومانعاً ال تجعلوا اهللا حاجزاً : على هذاويكون المعنى ، امن اجتيازه

التي كان يقطع عنه النفقة أن ، وا أال يصل مسطح-رضي اهللا عنه-كما حلف أبو بكر  وإصالحكم بين الناس
حاجزاً دون  -رضي اهللا عنه– أبي بكر فِل، فصار ح بما تكلمك المعروفةبعدما تكلم في قصة اإلفيتعهده بها 

ألصبح أو ال ينفق على امرأته  لو حلف اإلنسان أال يزور أمهمثله إيصال البر واإلحسان إلى هذا القريب، و
 على هذه أن يقيمإلنسان  هذا البر والمعروف سواء كان واجباً أو مستحباً، فال ينبغي لبلوغ دون ئالً حاهحلف

، وإنما هو مطالب أن يكفر عن  إلى أقربائه وسائر الناس والمعروفإيصاله البرحول بينه وبين  التي تاليمين
 ال أحلف على يمين..... ((:  قوله-صلى اهللا عليه وسلم–وقد ثبت عن النبي ويأتي الذي هو خير،  يمينه

المتبادر الذي عليه المعنى المشهور وهو فهذا ، ١))فأرى غيرها خيراً منها إال أتيت الذي هو خير وتحللتها
  .الجمهور

وهذا ألنفسكم في االمتناع من الخير،   ال تجعلوا اليمين باهللا قوة:أي بمعنى القوة والشدة العرضة :قيلو
  .-مه اهللارح–المعنى معروف في كالم العرب، فاآلية تحتمله وهو اختيار كبير المفسرين ابن جرير الطبري 

اآلية فتحمل كثيراً بما يكره، يقعون فيه  بمعنى أنهم  فالن عرضة للناس: من قولهمتكونتمل أن حي: قيلو
كثرة الحلف ليست باألمر معلوم أن ، و بذلكل االسم الكريم، واإلكثار من الحلفانهي عن ابتذ العلى

                                                
باب نذر من –، ومسلم في كتاب األيمان )٣/١١٤٠) (٢٩٦٤(لمين برقم باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المس–رواه البخاري في كتاب الخمس  1

 ).٣/١٢٦٨) (١٦٤٩(حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه برقم 



 ٢

مانَهم جنَّةً فَصدوا عن سِبيِل اتَّخَذُوا َأي{: عنهم -عز وجل–هي من صفات المنافقين كما قال اهللا  بلالمحمود، 
ِهينم ذَابع مالتعظيم -جل جالله-تفق مع تعظم المعبود كثرة الحلف ال يو، ]سورة المجادلة) ١٦([ }اللَِّه فَلَه 

، فتخف جذوة تعظيم خرلغرض أو آلأعمله كثيراً في تعامالته المختلفة  ألن من اعتاده وصار ديدنه الواجب؛
 أنه كان يؤدب -رحمه اهللا- إبراهيم النخعيك لذلك أثر عن بعض السلفو به في قلبه وتضعف، المحلوف
أكثر الحلف كثر من :  قيلوقديماً،  فيعتادونهمهتنلسأ لئال يكون سهالً على  ويضربهم على الحلف؛الصبيان

  . واهللا أعلم،منه الحنث

يرخص كان ه وإن إنف، ح بين الناسصال اإل بحجةاًكذبالحلف من اآلية  رى أن المرادبعض المفسرين يو
فهذا   سوادهأن قصده الخير وتكثير حلف بحجةمثله لو و ،هتضيع الحقوق بسببفيه لكن شريطة أن ال لإلنسان 
  .ة من الكبائر، والغاية ال تبرر الوسيلةرمقترف لكبي وصاحبه ، يجوزمما ال

: ويجعل قولهعلى أحد المعاني المذكورة،  } عرضةً لَِّأيماِنكُموالَ تَجعلُواْ اللّه{  يحمل اآليةوبعض أهل العلم

 البر والتقوى واإلصالح أولىمعنى جملة جديدة حذف منها الخبر ال تعلق لها بما سبق، وال }َأن تَبرواْ وتَتَّقُواْ{

  . واهللا أعلم،لكم

رضي - روى البخاري عن أبي هريرة كما على اليمين آثم لصاحبها من الخروج منها بالتكفير، ستمرارفاال
 وقال ،٢))نحن اآلخرون السابقون يوم القيامة((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم- عن النبي -اهللا تعالى عنه

 آثم له عند اهللا من أن يعطي ،أحدكم بيمينه في أهلهواهللا ألن يلج ((: -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
  .هكذا رواه مسلم وأحمدو. ٣))كفارته التي افترض اهللا عليه

 }والَ تَجعلُواْ اللّه عرضةً لَِّأيماِنكُم{:  في قوله-مارضي اهللا تعالى عنه-وقال علي بن طلحة عن ابن عباس 

وكذا قال مسروق  واصنع الخير، كال تجعلن عرضة ليمينك أال تصنع الخير، ولكن كفر عن يمين: قال
زهري والحسن الكحول ومس وسعيد بن جبير وعطاء وعكرمة ووطاووالشعبي وإبراهيم النخعي ومجاهد و

  .-رحمهم اهللا تعالى-وقتادة ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والضحاك وعطاء الخرساني والسدي 

  . حاجزاً ومانعاً يحول بينكم وبين فعل البر والتقوىال تجعلوا أيمانكم :هذا المعنى يوافق المعنى األول

 -رضي اهللا تعالى عنه-الء الجمهور ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى األشعري ويؤيد ما قاله هؤ

 ال أحلف على يمين فأرى غيرها ، واهللا إن شاء اهللايإن((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا : قال
  .٤))خيراً منها إال أتيت الذي هو خير وتحللتها

من ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-ن رسول اهللا  أ-رضي اهللا تعالى عنه-وروى مسلم عن أبي هريرة 
  .٥))حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير

                                                
) ٨٥٥( ليوم الجمعة برقم باب هداية هذه األمة–، ومسلم في كتاب الجمعة )١/٢٩٩) (٨٣٦(باب فرض الجمعة برقم –رواه البخاري في كتاب الجمعة  2

)٢/٥٨٥.( 

باب النهي عن اإلصرار على اليمين فيما يتأذى –، ورواه مسلم في كتاب األيمان )٦/٢٤٤٤) (٦٢٥٠(رواه البخاري في كتاب األيمان والنذور برقم  3
  ، )٣/١٢٧٦) (١٦٥٥(به أهل الحالف مما ليس بحرام برقم 

 .سبق تخريجه 4

 ).٣/١٢٧١) (١٦٥٠(باب نذر من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه برقم –ن رواه مسلم في كتاب األيما 5



 ٣

مكم بما صدر منكم قبكم وال يلزا ال يع: أي]سورة البقرة) ٢٢٥([ }الَّ يَؤاِخذُكُم اللّه ِباللَّغِْو ِفي َأيماِنكُم{: وقوله
  .بل تجري على لسانه عادة من غير تعقيد وال تأكيد غية، وهي التي ال يقصدها الحالفالمن األيمان ال

صارت تطلق  باب التأكيد، ف منهإذا حلف يأخذ بيمين صاحبكان  الواحد التسمية أنأصل والحلف،  :اليمين
  .أخذ بيمين الحالفيصحبها على الحلف وإن لم 

، وهي ا األيمان التي ال كفارة فيهقصديفسير اآلية يالحظ أنه في ت -رحمه اهللا-عبارة ابن كثير ومن تأمل 
  :على نوعين

  .اليمين الغموس إثم وهذه كيلحق صاحبهاأيمان : األول -

بالنسبة لألخبار واألمور   ما كان على اعتقاد الحالف:، وهيمثإيلحق صاحبها ال أيمان : الثاني -
 .للسان من غير عقد في القلب على اما يجري: على سبيل اللغو وهوالماضية، أو كان 

، أو اليمين التي هاصورثل اليمين في حال الغضب في بعض وهناك صور أخرى العلماء مختلفون فيها، م
 كالم  له-رحمه اهللا-، فبعض أهل العلم كشيخ اإلسالم  بالضيافة والِقرى إنسانفيحلف علييقصد بها اإلكرام 
 .في هذه المسألة

 }ولَِكن يَؤاِخذُكُم ِبما كَسبتْ قُلُوبكُم{: ما أراده اهللا سبحانه في قولهفهي  بها الكفارة تعلقوأما األيمان التي ت

 وأ كانت على أمر ماٍض، سواء ويعقد عليها قلبهوهي اليمين التي يقصدها الحالف  ]سورة البقرة) ٢٢٥([
  .]سورة المائدة) ٨٩([ }يمانولَِكن يَؤاِخذُكُم ِبما عقَّدتُّم اَأل{:  كما قال سبحانهمستقبل

على كل يمين اآلية حمل أن تاألحسن و الباطل، :هواللغو  }الَّ يَؤاِخذُكُم اللّه ِباللَّغِْو ِفي َأيماِنكُم{:  سبحانهقولهو
كذا  وهو على خالفه، وئاًفيه شييعتقد  اٍضفي أمر مال مؤاخذة فيها، فيدخل فيها ما حلف عليه اإلنسان 

يمين اللغو من عد وبعض أهل العلم يما يجري على لسان اإلنسان من غير قصد لليمين، م ةور المستقبلاألم
  .ال يحتاج إلى التكفيروبالتالي المعصية يقدم على هذه ال أن  أن األصلبوعلل ذلك ، المعصية

: يدعو على نفسه ويقولفما يحصل من اإلنسان إذا اشتط غضباً : وبعض أهل العلم يرى أن اليمين اللغو هي

  .هودي ونصراني إذا فعل كذاإنه ي

كفر عن يمينه فصارت اليمين ال كونه ل ؛ صارت غير معتبرةألنها رة؛ اليمين المكفَّاإنه: قالوالبعض اآلخر 
  .وهذا القول بعيدالوقوف عندها، توجب على العبد 

حملها على جملة من  -رحمه اهللا-ن جرير ابوعلى ما ال كفارة فيه وال إثم، يمين اللغو حمل األقرب أن تو
الغموس ال  ألن اليمين ؛ لكن يبقى تقييد هذا بما ال إثم فيههي التي ال كفارة فيها،: هذه المعاني السابقة، قال

  . بها، لكن اإلنسان يؤاخذاكفارة فيه

      يه صلى اهللا عل- أن رسول اهللا -رضي اهللا تعالى عنه-كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة 

  .٦))ال إله إال اهللا:  فليقل، بالالت والعزى:من حلف فقال في حلفه((: قال -وسلم

فهذا قاله لقوم حديثي عهد بجاهلية قد أسلموا، وألسنتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف بالالت من غير 
  .كون هذه بهذهلت؛ قصد، فأمروا أن يتلفظوا بكلمة اإلخالص كما تلفظوا بتلك الكلمة من غير قصد
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ال إله إال : فليقل((: -صلى هللا عليه وسلم-قوله  بعضهم وعد، اة فيهارفليمين باعتبار أنه ال كهذه من لغو اف
 أو إطعام ،عتق رقبةأن تكون بالضرورة يس ل للوجوب، والكفارة في الحديثاألمر ظاهر  كفارتها، و))اهللا

  .الحديثخر كما في هذا آ، بل قد تكون بشيء ...و أ أو صيام ثالثة أيام، أو كسوتهم،عشرة مساكين

أن على إال أنهم متفقون  ،؟ المسألة خالفية بين أهل العلمهل تلزم الكفارة أم الف، ...والكعبة : لو قالأما و
لكن تبقى مسألة ، ال إله إال اهللا: أن يقولكفارته لذلك جعل بعضهم وحلف بغير اهللا، من ال يعتبر قوله هذا 
سورة ) ١([ }ِلم تُحرم ما َأحلَّ اللَّه لَك{ : سبحانهفي قولهوالتحريم  مثل الطالق ي هل هذه يمين منعقدةثانية وه
  :من بين ثمانية عشر قوالًمختارة ة التناقض غايفي هي  أقوال معتبرة ثالثة فيهورد التحريم ألن ، ]التحريم

 وال يجوز لإلنسان ،ال يعتد بهالحالل إلى حرام، وهذا لفظ ب تغير فيه حقيقة، وال ينقلذا ال ه أن: القول األول
  .وهو لغو يمين ال يترتب عليه شيءأن يقدم عليه، 

  .رة الظهار، وهذا من أقوى األقوال أن فيه كفا:القول الثاني

 ،]سورة التحريم) ٢([ }اِنكُمقَد فَرض اللَّه لَكُم تَِحلَّةَ َأيم{ : ألن اهللا قال بعده؛ أن فيه كفارة يمين:القول الثالث
صلى اهللا -يشكل على هذا أن النبي ووعلى هذا القول فمن حلف بالحرام على شيء فإنه يلزمه كفارة اليمين، 

محمول كما ذكر أهل هذا لكن  تحريمه للجارية أال يطأها، عند حلف اء في بعض الرواياتجكما  -عليه وسلم
  . واهللا أعلم،بمجردهالمذكور تحريم اللفظ باعتبار  ال هحلفكون الكفارة باعتبار العلم على 

:  وهي القسمأدواتك وإن لم تكن بصيغة الحلفمجرى اليمين، طائفة من أهل العلم هناك أشياء أجراها و

المقسم القسم ما اجتمعت فيه حروف القسم و ، وأكمل صيغالقسموأشهرها الواو، أو فعل  الواو، التاء، الباء،
 مسألة التحريم أو الطالق، ،لقد ال تكون الصيغة من صيغ القسم ال مختصرة وال تامة، مثوه، به والمقسم علي

  .مجرى اليمين بحسب نية المتكلمومع هذا يجريها بعض أهل العلم 

ِبما { اآلية، وفي اآلية األخرى ]سورة البقرة) ٢٢٥([ }ولَِكن يَؤاِخذُكُم ِبما كَسبتْ قُلُوبكُم{: ولهذا قال تعالى
انماَألي قَّدتُّمسورة المائدة) ٨٩([ }ع[.  

رضي اهللا تعالى -قالت عائشة :  باب لغو اليمين، ثم روى عن عطاء في اللغو في اليمين قال:ودقال أبو دا
 ،م الرجل في بيته، كال واهللاللغو في اليمين هو كال((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-إن رسول اهللا : -اعنه
  .٧)) واهللاوبلى

  .لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان:  قال-مارضي اهللا تعالى عنه-وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس 

م ما أحل اهللا لك، فذلك ما لغو اليمين أن تحر:  قال-ما اهللا تعالى عنهرضي-وروى أيضاً عن ابن عباس 
  .ليس عليك فيه كفارة

في حديث عائشة للغو اليمين بما ورد  - اهللا عليه وسلمصلى-تفسير النبي  خالف كثير، إال أن االمسألة فيه
مما لم يرد فيها الصور األخرى يدخل فيه  وأالحصر؟ هذا هو المعنى المتبادر المشهور، لكن هل يقتضي 

  . بالصواب واهللا أعلم،المسألة تحتمل؟ ا وال إثم وال تبعةال كفارة فيهالنص، فتكون 
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 باب اليمين في الغضب، ثم روى عن سعيد بن المسيب أن :ودو داوي عن سعيد بن جبير، وقال أبوكذا ر
إن عدت تسألني عن القسم فكل : أخوين من األنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة، فقال

إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك : -رضي اهللا تعالى عنه-مالي في رتاج الكعبة، فقال له عمر 
 رب ال وال نذر في معصية ،ال يمين عليك((:  يقول-صلى اهللا عليه وسلم-عت رسول اهللا وكلم أخاك، سم

  .٨)) وفيما ال تملك، وفي قطيعة الرحم،-عز وجل-

أنها اليمين  }الَّ يَؤاِخذُكُم اللّه ِباللَّغِْو ِفي َأيماِنكُم{: سبحانهن المراد من قوله إ :بهذا االعتبار يدخل قول من قال
ما ال ، ومثلها أن يمضي في يمين المعصية  ال يجوز لإلنسانهأند المقصو، و-عز وجل-عصية اهللا في م
 وقد كانوا أصابوا قبل ذلك ناقة لرسول اهللا ،أسرها العدوالتي  من المسلمين تلك المرأةلذلك  ابن آدم، وهيملك

 ثم جعلت -لى اهللا عليه وسلمص-ركبت ناقة رسول اهللا  رأت من القوم غفلةفلما  -صلى اهللا عليه وسلم-
صلى اهللا -كر ذلك لرسول اهللا  فذُ،نعت من ذلكناقة مالأرادت أن تنحر وقدمت المدينة فلما  ،عليها أن تنحرها

تبارك - وال في معصية اهللا ،ال نذر البن آدم فيما ال يملك(( : ثم قال، بئسما جزيتيها: فقال-عليه وسلم
  .فيما ال يملكهللعبد  ال نذر نهأتشريعاً عاماً وهو  - عليه وسلمصلى اهللا-فبين النبي  ))-وتعالى

 -مارضي اهللا تعالى عنه- قال ابن عباس ]سورة البقرة) ٢٢٥([ }ولَِكن يَؤاِخذُكُم ِبما كَسبتْ قُلُوبكُم{: وقوله

  .هو أن يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب: ومجاهد وغير واحد

  . اآلية]سورة المائدة) ٨٩([ }ولَِكن يَؤاِخذُكُم ِبما عقَّدتُّم اَأليمان{: وله تعالىوهي كق:  مجاهد وغيرهقال

أما اليمين المقصودة، ومن اآلية بأن المراد وهذا يجري على قول الجمهور  القرآن بالقرآن، هذا من تفسير
ابن كوبعض أهل العلم  اإلثم،  ولكن يلحق صاحبهااال كفارة فيهاليمين التي تفسير ابن عباس فمحمول على 

  . واهللا أعلم بالصواب، على المعنيينل اآليةم يح-رحمه اهللا-جرير 

}ِليمح غَفُور اللّهغفور لعباده حليم عليهم: أي}و .  

  .وصلى اهللا وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

   ابن كثيرتهذيب تفسير تفسير المصباح المنير في 

  )٩٩(سورة البقرة 

   خالد بن عثمان السبت/الشيخ

  

  . وعلى آله وصحبه أجمعين،نبينا محمدعلى  باركصلى اهللا وسلم ووالحمد هللا رب العالمين، 

ين يْؤلُون ِمن نِّسآِئِهم تَربص َأربعِة َأشْهٍر فَِإن لِّلَِّذ{:  تعالى في تفسير قوله تعالى-رحمه اهللا-قال المفسر 
ِحيمر غَفُور اللّه فَآُؤوا فَِإن * ِليمع ِميعس اللّه واْ الطَّالَقَ فَِإنمزع ِإنسورة البقرة) ٢٢٧-٢٢٦([ }و[.  

 إما أن يكون أقل من أربعة أشهر أو أكثر  الحلف، فإذا حلف الرجل أال يجامع زوجته مدة، فال يخلوا:اإليالء
لها مطالبته منها، فإن كانت أقل فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته، وعليها أن تصبر، وليس 

  .ةبالفيئة في هذه المد

  : أما بعد،-صلى اهللا عليه وسلم– والسالم على رسول اهللالحمد هللا، والصالة ، بسم اهللا الرحمن الرحيم

آلى : ة، تقولليخوذ من األالحلف، وذلك أنه مأ: اإليالء }لِّلَِّذين يْؤلُون ِمن نِّسآِئِهم{: -تبارك وتعالى- قوله
الحلف على وجه : ويقال له االمتناع باليمين، أصل اإليالء: بعضهم يقولو يعني حلف حلفاً،يالء لي إيؤ

  .التوسع

  .ةاالمتناع باليمين من وطء الزوج: اإليالء شرعاً

اتفق الفقهاء على أن من حلف أال يمس زوجته أكثر من أربعة أشهر كان مولياً، واختلفوا فيمن  :مدة اإليالء
  .يثبت له حكم اإليالء: فقال أبو حنيفة وأصحابه: حلف أال يمسها أربعة أشهر

 جعل له مدة -عز وجل–إلى أنه ال يثبت له حكم اإليالء؛ ألن اهللا : وذهب الجمهور ومنهم األئمة الثالثة

  .الطالق فهو بالخيار بين الفيء، أو نقضائهاأربعة أشهر، وبعد ا

وهذا   مطلقاًحلف أال يطأ امرأتهلو كذا وجواز اعتبار اإليالء فيما دون أربعة أشهر، وبعض أهل العلم يرى 
  .ليس محل اتفاق

تنتظر، فإذا مضى عليها أربعة و تربص بهبالوطء، وإنما ت وليس للزوجة أن تطالبه في هذه المدة أربعة أشهر
أشهر فمن حقها المطالبة، فإما أن يرجع ويكفر عن يمينه، وإما أن يفارقها ويطلقها، والراجح أن اإليالء ليس 

  .المراجعة، واهللا أعلم بالطالق إذا أبىالقاضي  هفيها، ويلزمتحصل المراجعة بطالق إذا تمت المدة ولم 

 -صلى اهللا عليه وسلم- أن رسول اهللا -ارضي اهللا تعالى عنه-ئشة وهذا كما ثبت في الصحيحين عن عا

 الخطاب بن عمر عن ولهما .١))وعشرون تسع الشهر((: وقال ،آلى من نسائه شهراً، فنزل لتسع وعشرين

   .نحوه -رضي اهللا تعالى عنه–

                                                
، )٢/٦٧٥) (١٨١١( برقم ))إذا رأيتم الهالل فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا(( -صلى اهللا عليه وسلم–باب قول النبي –رواه البخاري في كتاب الصوم  1

 ).٢/٧٦٣) (١٠٨٣(باب الشهر يكون تسعاً وعشرين برقم –م ومسلم في كتاب الصيا



 ٢

: أي- يفيء أن إما :أشهر أربعة انقضاء عند الزوج مطالبة فللزوجة أشهر، أربعة على المدة زادت إن فأما

من  يْؤلُون ِللَِّذين{: تعالى قال ولهذا. بها يضر لئال وهذا ،هذا على الحاكم فيجبره يطلق، أن وإما- يجامع
 دون بالزوجات يختص اإليالء أن على داللة فيهو نسائهم، من الجماع ترك على يحلفون: أي }نسائهم

 ثم الحلف، حين من أشهر أربعة الزوج ينتظر: أي }َأشْهٍر عِةَأرب تَربص{ ،الجمهور مذهب هو كما اإلماء

  .الطالق أو بالفيئة ويطالب يوقف

رضي اهللا – عباس ابن قاله الجماع عن كناية وهو عليه، كانوا ما إلى رجعوا: أي }فَآُؤوا فَِإن{: قال ولهذا
  .-رحمه اهللا- جرير ابن ومنهم واحد، وغير جبير بن وسعيد والشعبي ومسروق ،-تعالى عنهما

هو أن يحلف أال : بأن اإليالء:  اإليالء، فمن قال بناء على اختالفهم في معنىةئيتلفون في الف مخالعلماء
،  يهجرهاأو هو أن يحلف أال يكلمها : اإليالءالجماع، ومن وسع المعنى فقال بالفيئة تكون فعندئذ يجامعها، 

هذا قال به بعض السلف وبأن يرجع إليها ويكلمها،  ة تكونئيالفف اتضييق عليهاللزوجة وما فيه أذية اكل و
  .لكنه قول شاذ

وأما من لم يتيسر له ذلك فبعض أهل العلم يرى إنها ترجع له  ،الجماعفي اآلية الفيئة المراد بأن والصواب 
سافر أو مالالرجل في حق تتحقق الصورة وهذه  ،بالنية والقصد، ويمكن أن يشهد على اإلرجاع ويتكلم به

  .مريضال

  .والبعض اآلخر يرى أنه ال يكفي القصد والنية، فهو إما أن يجامع وإما أن يطلق

  :اإليالء له ثالث حاالتو

  . كأن يحلف أال يجامعها أو يطأها:صريح -

  .جنابة كأن يحلف أال يغتسل لها من :الصريحبه يشب -

 .يس بصريح في الجماعه بها فراش واحد، أو نحو ذلك مما ل كأن يحلف أال يجمع:كناية -

  .، بحسب نيته كما يقال في األيمان وغير الصريح ينظر إلى قصده،فالصريح يؤخذ به

}فَِإن اللَّه غَفُور ِحيماليمين بسبب حقهن في التقصير من سلف لما: أي }ر.  

هذا و حلفوا، ولو بهذا الرجوع وال يؤاخذوا عنهمعلى أن الكفارة تسقط اآلية بهذه بعض أهل العلم استدل 
المنصوص عليها ليمين أدخلها في جملة لغو او إن األيمان المحرمة ال كفارة فيها، :يجري على قول من قال

  .]سورة المائدة) ٨٩([ }الَ يَؤاِخذُكُم اللّه ِباللَّغِْو ِفي َأيماِنكُم{ : قوله سبحانهفي

 لهم من الكفارة للخروج من الحرج، فكان ذلك هشرعبما   أن اهللا غفور رحيم فيما حنثوا فيه بل المراد:وقيل
-توسعة على المكلفين للخروج من أيمانهم إلى ما هو األصلح واألرفق واألفضل، فهذا من سعة رحمة اهللا 

قد السنتين والعشر، أو الناس كانوا في الجاهلية يؤلى الرجل من امرأته السنة وألن  ؛ على عباده-عز وجل
لتأتي الشريعة بما تحمله  وال يطالبه أحد بشيء، ا ال هي زوجة وال هي مطلقة، فيتركهاألبدإلى  منها يولي

يفيء وعفا اهللا  إما أن يطلق بعدها أوتحد اإليالء بفترة محددة من يسر في تشريعاتها فتنقض حكم الجاهلية، و
  .عما سلف



 ٣

على أن الطالق ال يقع بمجرد مضي األربعة  فيه داللة ]سورة البقرة) ٢٢٧([ }وِإن عزمواْ الطَّالَقَ{ :وقوله
  .أشهر

 الرجل من امرأته إذا آلى:  أنه قال-مارضي اهللا تعالى عنه-كما روى مالك عن نافع عن عبد اهللا بن عمر 
  . وأخرجه البخاري.لم يقع عليه طالق وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف، فإما أن يطلق وإما أن يفيء

: فإنه يقولكما مضى   حنيفةأبوفي ذلك لفاً، خالف  جماهير أهل العلم سلفاً وخعمل بهعلى ال  جرىهذا األثر

ليس فيها عدة يراجع فيها،  طلقة بائنةتبين منه بإنها امرأته ف ولم يراجع  أربعة أشهرهئإيالإذا مضى على 
، ليس هذا موضع أربعة أوجهبهذه اآلية على أنه طالق من يحتجون ووإنما تبين منه بمجرد انتهاء هذه المدة، 

  .فمحله كتب الفقهأما التوسع في المسألة المقصود الوقوف على الحكم بصورة مختصرة، وسردها، وإنما 

 سميع ألقوالهم إذا تكلموا بالطالق، عليم بأحوالهم إذا أصروا وبقوا على: أي }سِميع عِليم{ :قوله سبحانه

  .إيالءهم، أو رجعوا إلى زوجاتهم

سألت اثني عشر رجالً من الصحابة عن الرجل : ن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قالوروى ابن جرير ع
  .ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف، فإن فاء وإال طلق: يولي من امرأته، فكلهم يقول

وهو يروى عن عمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة أم : قطني من طريق سهيل، قلتورواه الدار
 وبه يقول سعيد بن المسيب وعمر بن ، أجمعين-مرضي اهللا تعالى عنه-ن عمر وابن عباس المؤمنين واب

  .عبد العزيز ومجاهد وطاووس ومحمد بن كعب والقاسم

من هذا التحديد بالمدة المذكورة وضرر، ما يلحق بها من بعة أشهر بناء على حق الزوجة، واألرالتحديد ب
 الحد الذي تستطيع أن  ألنها هي؛هذه المدة تإنما جعل: علم قال ولهذا بعض أهل ال، الحكيملطف الشارع

  :لما سمع امرأة تقول -رضي اهللا عنه–ولذا عمر بن الخطاب معه، المرأة تصبر 

   جانبـه  سـود تطاول هذا الليـل وا    

  و اهللا لـوال اهللا ال شـيء غيـره         ف

ــي  ــاء يعفن ــي والحي ــة رب   مخاف
  

  وأرقنـــي أال حليـــل أالعبـــه  

  جوانبـه لحرك من هـذا الـسرير       

  كــرام بعلــي أن تنــال مراكبــهإو
  

أربعة أشهر، : قالتكم تصبر المرأة عن زوجها؟  ، فسأل ابنته حفصةل عنها، فأخبر أن زوجها في الغزوسأ
 ال تطيق الصبروه أن المرأة تصبر شهراً، وتتصبر شهرين،  بعض اآلثار أنه سأل نسوة، فأخبرنوجاء في

لمرأة المتزوجة التي اعتادت على الوطء، كما هو مشاهد حتى في ، وهذا يقال في اأكثر من أربعة أشهر
 بالضرب بالحجارة حتى الموت كما نص عليها  الرجم للمحصن والمحصنةفي حكمة: الرجال، ولهذا قالوا

الوطء من الرجال والنساء فإنه ال يصبر ن من اعتاد إ:  وغيره-رحمه اهللا-محمد األمين الشنقيطي / العالمة
  .السنين الطويلة فإنه يصبر وهذا بخالف من لم يتزوج عقوبة رادعة كهذه، إال بعنها

حق الغير، فمثالً إال فيما يتصل ب  يتصل باإللزامذكرون شيئاً في مسائل الكفارات ال ي-رحمهم اهللا-والعلماء 
 فصيام لم يستطع  فإن، عتق رقبة:فيه الكفارة وهيأنِت علي كظهر أمي : ظاهر من امرأته، قال لهارجل 

وعلى الراجح من أقوال أهل العلم  ستطع فإطعام ستين مسكيناً،شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فإن لم ي
 بها بأي لون من ألوان ال يستمتع: منهم من يقولبل ووإن كان النهار باالتفاق،  يقربها ليالً وال نهاراً، الأنه 
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يرى ، فتجلس هذه المدة، فمن أهل العلم من ]سورة المجادلة) ٣([ }ماسامن قَبِل َأن يتَ{ : سبحانهاالستمتاع لقوله
القاضي لكن يلزمه يحبس ال فإنه  في مسألة اإليالء يتعلق به الغير، وأماحق  ألنه ؛ يحبس حتى يكفرأنه

  :بأمرين

  .عحكم الشروأخذها باالعتبار و، وينبغي عدم التساهل في هذه األمور إما اإلطالق وإما اإليفاء

} ْؤِمني ِإن كُن اِمِهنحِفي َأر ا خَلَقَ اللّهم نكْتُمَأن ي نِحلُّ لَهالَ يٍء ووثَالَثَةَ قُر ِبَأنفُِسِهن نصبتَرطَلَّقَاتُ يالْمو
 ِإصالَحا ولَهن ِمثُْل الَِّذي علَيِهن ِبالْمعروِف ِباللِّه والْيوِم اآلِخِر وبعولَتُهن َأحقُّ ِبردِهن ِفي ذَِلك ِإن َأرادواْ

كُيمح ِزيزع اللّهةٌ وجرد ِهنلَياِل عجِللرللمطلقات -سبحانه وتعالى-أمر من اهللا ، هذا ]سورة البقرة) ٢٢٨([ }و 
كث إحداهن بعد طالق زوجها  بأن تم:المدخول بهن من ذوات األقراء بأن يتربص بأنفسهن ثالثة قروء، أي

  . ثم تتزوج إن شاءت،لها ثالثة قروء

  :حكمها من إحدى ثالثخلو مطلقة ال تال

إما أن تكون غير حامل فهذه عدتها بنص اآلية ثالثة قروء، والقرء على الراجح من كالم أهل العلم  -
  .حيضتينالأنه الطهر بين 

تحيض أنها  وعند بعضهم ، ال تحيض بإطالق عند كثير من أهل العلم، والحاملحامالًوإما أن تكون  -
سورة ) ٤[( }وُأولَاتُ الَْأحماِل َأجلُهن َأن يضعن حملَهن{ :-عز وجل-عدتها كما قال اهللا وهذا نادر، ف

 .فهي مخصصة لهذا اآلية ]الطالق

مثلها عدتها ثالثة أشهر، وهذه ف ،حيضالتي وصلت إلى سن اليأس فال توهي كبيرة أما أن تكون و -
واللَّاِئي يِئسن ِمن الْمِحيِض ِمن نِّساِئكُم ِإِن {: -عز وجل- كما قال اهللا الصغيرة التي لم تحض بعد

نِحضي اللَّاِئي لَمٍر وثَلَاثَةُ َأشْه نتُهفَِعد تُمتَبسورة الطالق) ٤([ }ار[. 

. سيقت من أجل رفع اللبس في التي ال تحيض لكبر سنها أو لصغره جملة اعتراضية، }مِإِن ارتَبتُ{: وقوله

إن : تفجاءته امرأة فقال -رضي اهللا تعالى عنه-كنا عند عمر بن الخطاب : روى الثوري عن علقمة قال
  . وأغلقت بابي، ونزعت ثيابي، مائيتزوجي فارقني بواحدة أو اثنتين، فجاءني وقد وضع

  .مانقطع عنها الد حين جل أن تغتسلأل ؛ونزعت الثياب الماء تفوضعانتهت ة عدتها باإلقراء تقصد أن مد

  .أراها امرأته ما دون أن تحل لها الصالة: ، قال؟ما ترى: فقال عمر لعبد اهللا بن مسعود

  .، هذا تفسير الرواية بعد ما تنتهي من حيضهاإذا اغتسلتإال تحل لها ألن الصالة ال 

  .نا أرى ذلكوأ: قال عمر

 أبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأنس بن مالكووهكذا روي عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي 

 ، أجمعين-مرضي اهللا تعالى عنه-وابن مسعود ومعاذ وأبي بن كعب وأبي موسى األشعري وابن عباس 
وعكرمة ومحمد جبير وسعيد بن المسيب وعلقمة واألسود وإبراهيم ومجاهد وعطاء وطاووس وسعيد بن 

ومكحول والضحاك وعطاء  بن سيرين والحسن وقتادة والشعبي والربيع ومقاتل بن حيان والسدي
  .الحيض: األقراء: الخرساني أنهم قالوا
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ويؤيد تفسيرهم للقرء بالحيض الرواية  وعليه كثير من أهل العلم،، -رحمه اهللا- هو مذهب اإلمام أحمد وهذا
  .ال بالطهربالحيض  فسرفهي تدل أن القرء ي ضعت ماء االغتسال لتغتسل،والتي لمرأة السابقة ل

   :والطالق على أربعة أوجه

  . طالق سنة ويقع في صورتين: األول

  . كذلكطالق بدعة ويقع في صورتين: الثاني

  . وهي حامل في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقأن يطلقإما فطالق السنة 

ض أهل العلم يرى بعو ،ق وهي حائض أو نفساء فيه، أو يطلهاهر قد جامعأن يطلق في طإما وطالق البدعة 
 .٢))من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد((: -صلى اهللا عليه وسلم- لقوله  ال يقعأن الطالق البدعي

  .والخالف في تفسير الحديث معروف، ٣))مره فليراجعها((: وحديث ابن عمر

 فمعنى ذلك أنها تنتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر لحيضاقراء باأل نا إذا فسرناأنالمقصود لكن 
وهذا مما يبعد االحتمال به؛ ألنه لم  انقضاء العدة، عنيفإن ذلك يفإذا حاضت الثالثة وانقطع دمها  ،ثم تحيض

  .احتساب المدةمقاصد الشرع من يتأت على 

وتنتهي ، -هر لم يجامع فيهطأول من -زمن األطهار العدة بتحسب ف لطهروعلى القول بأن المراد من القرء ا
وتفسير  تسلت وانتهت عدتها بهذا االعتبار،اغبعد الحيضة فإذا رأت الطهر العدة بانتهاء الحيضة الثالثة، 
  .كثير من أهل العلمأختاره ، و األثرالقرء بالطهر هو الذي دل عليه

، قرء في أصل كالم العرب: ال لهإدباره، فهذا يقالشيء المؤقت مجيئه وويطلق على الوقت، : وأصل القرء
هذا االعتبار يدل على أكثر من معنى، فالقرء بالواحد الذي وهو اللفظ : يل المشترك اللفظيالقرء من قبلفظ و

يض وما في أن يرتفع عنها الطهر والحوال يمكن طهر وغير الطهر،  الصار يدل على معنيين متناقضين
 فإذا كان ال يمكن أن يرتفع الوصفان، وال يمكن أن يجتمعال حائض وال طاهر، : لفيقا معناه مثل النفاس،

المراد إال على أحد المعنيين وهو لك التناقض، فهذا نوع من المشترك، وبالتالي فال يمكن حمل معنى ذف
  .المعنى الذي رجحه كثير من أهل العلم والمفسرين

فعسس كما يقول ، ]سورة التكوير) ١٧([ }للَّيِل ِإذَا عسعسوا{: ومن أمثلة المشترك اللفظي قوله سبحانه
وال يمكن إن يجتمعان في وقت واحد، لكن يجوز حمله على ، هرادبوإالليل ل اقبإالمفسرون مترددة بين 

  وفي،أقسم بالليل في حال إقبالهأن اهللا : فالمراد بعسعس ، المعنيين إذا كان يتأتي في تفسير اآلية وهو الراجح

تين في مواضع أخرى كما عم هذا أن اهللا أقسم به في الحالمظهر تتجلى فيه العظمة، وما يدوهذا حال إدباره، 
) ٣٣([ }واللَّيِل ِإذْ َأدبر{: ، وقالسكن وأظلم وأدلهم: أي ]سورة الضحى) ٢([ }واللَّيِل ِإذَا سجى{: قال سبحانه

  .نحمل اآلية على المعنيين هذا، ف، أقسم به في هذا وفي]سورة المدثر

                                                
باب نقض –، ومسلم في كتاب األقضية )٢/٩٥٩) (٢٥٥٠(باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود برقم   – رواه البخاري في كتاب الصلح        2

 ).٣/١٣٤٣) (١٧١٨(األحكام الباطلة ورد محدثات األمور برقم 

 ).٢/١٠٩٣) (١٤٧١(باب تحريم طالق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطالق ويؤمر برجعتها برقم –ق رواه مسلم في كتاب الطال 3



 ٦

يعني الحيض والطهر في وقت واحد؛ الن التناقض : وأما في لفظ القرء فال يمكن حملها على المعنيين فنقول
: لمن يقويوجد بعض المتأخرين من المفسرين أن والعجيب كبير وواضح، ويصعب معه الجمع أو التوافق، 

  . واهللا أعلم. يحمل على معنييهن المشترك يمكن أن باعتبار أ،ال مانع من حمل اآلية على المعنيين

رضي اهللا تعالى -د والنسائي عن فاطمة بنت أبي حبيش جاء في الحديث الذي رواه أبو داوويؤيد هذا ما 
، فهذا لو صح لكان ٤))كدعي الصالة أيام أقرائ((:  قال لها-صلى اهللا عليه وسلم-أن رسول اهللا : -اعنه

مجهول ليس بمشهور، وذكره :  أحد رواته، قال فيه أبو حاتمذر الحيض، ولكن المنصريحاً في أن القرء هو
  .ابن حبان في الثقات

هذا المصطلح يعني مقبول، و: "التقريب" في -رحمه اهللا- قال عنه الحافظ بن حجر بن المغيرة المدنيالمنذر 
لكنه لم ينقل عنه ما يوجب رد  ،ل عنه إال القلييروأنه من لم  -رحمه اهللا- طريقته منكما هو معروف به 

أحد كان أن الحديث الذي لكن عند التأمل يتضح لنا روايته أو القدح فيه فإن توبع وإال فهو لين الحديث، 
ك فال تصلي فإذا مر قرؤك إذا أتى قرؤ(( :لفظهو -رحمه اهللا–غير الذي أورده ابن كثير هو رواته المنذر 

ناصر الدين / عالمة، وال والنسائيد داوفهو لفظ آخر رواه أبو ٥))القرء ثم صلي ما بين القرء إلى ،فتطهري
وهو ، -رحمه اهللا-أشار إليه الحافظ ابن كثير  يصححه، ويصحح الحديث اآلخر الذي -رحمه اهللا-األلباني 

ي رواه عن الزهري لم الذ وسهيل بن أبي صالح ، من رواية الزهري-ارضي اهللا عنه-من حديث عائشة 
خالفهم  ووه من الثقات عن الزهريعامة من ره اهكذا روو، ))كدعي الصالة أيام أقرائ(( : اللفظة هذهيرو

ة بل حفوظهذه اللفظة غير م: فقالوا ه اللفظةفرواه بهذسفيان بن عيينة،  أحد الرواة وهو إمام معروف كبير
هذا إال أن ، ))كيام أقرائدعي الصالة أ(( :مرسالً -ااهللا عنهرضي -غير حديث عائشة هي شاذة، وجاء من 

 يصحح -رحمه اهللا-األلباني العالمة المرسل يعتضد بمثل هذه الرواية عن سفيان بن عيينة وقد يتقوى، ولهذا 
صلى - فسألت النبي ،إن أم حبيبة كانت تستحاض":  ابن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالترواية

هذا وهم من ابن عيينة : ما ذكره قال ود بعدأبو داوأما  ."م أقرائها فأمرها أن تدع الصالة أيا-اهللا عليه وسلم
الرواية األخرى، إنما جاء ذكره في المنذر ف إال ذكر سهيل بن صالح، يليس هذا في حديث الحفاظ عن الزهر

والمعنى من الحديث بأن القرء هو الحيض، : من يقولصحة احتجاج فمعنى ذلك  وإذا صححت هذه الرواية
: وجعلوا المراد من قوله سبحانهمن الحيضة إلى الحيضة،  :أي ،أن تصلي من القرء إلى القرءأمرها 

  .أي ثالثة حيضات }والْمطَلَّقَاتُ يتَربصن ِبَأنفُِسِهن ثَالَثَةَ قُروٍء{

اآلية قد  ذكروا أن  المفسرينووجه احتجاجهم أننفس اآلية، من الحيض هو بأن القرء القائلون كذا احتجوا و
، }ثَالَثَةَ قُروٍء{قرينة ترجيحه أن العدد في اآلية مؤنث و ؟فما يمنع حملها على معنى الحيضتحتمل معنيين، 

 العدد يخالفأن : النحويةالقاعدة الصواب في هذه جريها على ، وفهو مؤنثوالقرء إذا فسر بالحيضة 

 الطهر مذكرألن  بالطهر، وهفسرفثالثة قروء، : لثالثة رجال، فهنا قا: ثالث نسوة، وتقول: ، تقولالمعدود

  .لهم من اآليةممسك بالتالي ال و ،تنزيل القاعدة عليهفيحسن 

                                                
 ).١/٢١٢) (٣٦(رواه الدارقطني برقم  4
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:  أنه قال-صلى اهللا عليه وسلم-عن النبي عائشة بحديث احتج القائلون بأن معنى القرء الحيض كذا و

، نصاً في الموضوع لكنه ضعيفلكان هذا الحديث فلو صح ، ٦))ا حيضتان األمة تطليقتان وعدتهطالق((
  .ض النظر عن المدة وكونها لألمةبغ

 إال إذا خرج الدم هاستبراء الرحم، وال يعلم استبراءمن العدة بأن المقصود : نو يقولويحتجون بدليل من النظر

 ن الحامل قد يحصل منها حيض،بأ: همقولأن يرد كن مي حمل، وحينها يعلم أنه ليس هناكحاضت، و

أكثر المفسرين معروف في محله، لكن ما ينبغي التأكيد عليه أن  كالم ألهل العلم االمسألة فيهن الحاصل أف
مذهب عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت والزهري والشافعي، ويحتجون هو ، وعلى القول بأن القرء هو الطهر

 ثم ، ثم تحيض،حتى تطهر ثم ليمسكها ،مره فليراجعها((:  البن عمر-صلى اهللا عليه وسلم-بمثل قول النبي 
  . واهللا أعلم)٧())تطهر فتلك العدة

  . وسلموصحبه وآله وصلى اهللا وسلم وبارك على نبيه

                                                
، وضعفه األلباني في صحيح     )١/٦٧٢) (٢٠٧٩(، وابن ماجه برقم     )٣/٤٨٨) (١١٨٢(، ورواه الترمذي برقم     )٢/٢٢٣) (٢١٩١(رواه أبو داود برقم      6

 ). ٢١٨٩(وضعيف سنن أبي داود برقم 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  تفسير ابن كثيرتهذيب  في المصباح المنير

  )١٠٠(سورة البقرة 

   خالد بن عثمان السبت/الشيخ

  

  . وعلى آله وصحبه أجمعين،نبينا محمدعلى  باركصلى اهللا وسلم ووهللا رب العالمين، الحمد 

سورة ) ٢٢٨([ }كْتُمن ما خَلَقَ اللّه ِفي َأرحاِمِهنوالَ يِحلُّ لَهن َأن ي{ :وقوله :- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
 ومجاهد والشعبي ،-مرضي اهللا تعالى عنه-ل أو حيض، قاله ابن عباس وابن عمر من حب:  أي]البقرة

  . والضحاك وغير واحدوالحكم بن عتيبة والربيع بن أنس

 هذا على أن المرجع في خالف الحق، ودلقول تهديد لهن على  }ِإن كُن يْؤِمن ِباللِّه والْيوِم اآلِخِر{: وقوله
دن عون، وتُد األمر إليهر ألنه أمر ال يعلم إال من جهتهن، وتتعذر إقامة البينة غالباً على ذلك فَهذا إليهن؛

ي ذلك فلها  لما  العدة، أو رغبة منها في تطويلها؛ بغير الحق، إما استعجاالً منها النقضاءنال يخبر لئ؛فيه
  .من المقاصد، فأمرت أن تخبر بالحق في ذلك من غير زيادة وال نقصان

  : أما بعد،والسالم على رسول اهللا والصالة ،الحمد اهللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم

قَ اللّه والَ يِحلُّ لَهن َأن يكْتُمن ما خَلَ{: -تبارك وتعالى-قوله  بأن المراد من -رحمه اهللا–ما ذكره ابن كثير ف
اِمِهنحاختاره كبير المفسرين ابن جرير لذا و ، من حبل أو حيض، هو المعنى المتبادر من اآلية: أي}ِفي َأر

  .دون اآلخر حد المعنيينبأال يمكن اختصاص اللفظة و، - اهللارحمه-الطبري 

لها، إال إذا بل قوقُو الطهر مما يتعلق بالحبل أو عدمه، والحيض أ شيئاًالمرأة إذا ادعت  فمرجع األمر إليهنو
، هارحم في -عز وجل- مما خلقه اهللا ال يجوز لها أن تكتم شيئاً و،ك على خالفهقامت القرائن أو نحو ذل

 هانكول أو رغبة منهن في تطويلها ، النقضاء العدةن إما استعجاالً منهبغير الحقخبرن إن أوهن متوعدات 

لتطول المدة، أو سير القرء أت الطهر أو ما رأت الحيض بحسب تفما ر فتدعي أنها بقى مع زوجهاتريد أن ت
قد تدعي أنها رأت الطهر أو الحيض أو أنها حاضت مراراً وتجلس تسعة أشهر، ف  بحاملتتدعي الحمل وليس

  . لئال يراجعها؛جل أن تقطع الطريق علي زوجهافي شهر واحد، من أ

سبباً للشقاق بين  وأقد يكون مانعاً للزوج من التطليق، الذي  فتشعر أنها تورطت بهذا الحمل آخر أو لغرض
 أن يتشتت هذا الولد بين األبوين في حال الفراق، فتسكت تخشىالزوجين، وهي تريد أن تأخذ هذا الولد، أو 

وإذا وال تخبر بالحمل وتدعي أنها تحيض وتطهر، ثم بعد ذلك تتزوج وتضيف هذا الولد إلى زوج آخر، 
تبارك -داخلة تحت قوله الحيل فهذه كلها من ال، ...ن الحمل لستة أشهرزوج اآلخر أوضعت ادعت على ال

  .}والَ يِحلُّ لَهن َأن يكْتُمن ما خَلَقَ اللّه ِفي َأرحاِمِهن{: -وتعالى

لقها  وزوجها الذي ط: أي]رة البقرةسو) ٢٢٨([ }وبعولَتُهن َأحقُّ ِبردِهن ِفي ذَِلك ِإن َأرادواْ ِإصالَحا{: وقوله
  . إذا كان مراده بردها اإلصالح والخير، وهذا في الرجعياتأحق بردها ما دامت في عدتها
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أراد في حال ع إلى رأيها جر يأو يقف دون عودتهالوليها أن  وأفال يحق للمطلقة طالقاً رجعياً أن تمتنع، 
فذلك أدعى له وال غضاضة عليها إذا تزينت وتجملت ها زوجتعتد في بيت والواجب أن ، زوجها إرجاعها

في حال اقترافها أو  ،لحاجة ال يقوم غيرها مقامهاال تخرج إال فاألصل أن  وجها خرأماو ، لهاهتلمراجع
لَا واتَّقُوا اللَّه ربكُم لَا تُخِْرجوهن ِمن بيوِتِهن و{ :-عز وجل- قالنص القرآن على ذلك فاحشة مبينة كما 

عقوق الزوج : قيلو، الزنا: قيلالفاحشة المبينة و، ]سورة الطالق) ١([ }يخْرجن ِإلَّا َأن يْأِتين ِبفَاِحشٍَة مبينٍَة
  .وأحمائه

وإنما صار ذلك لما حصروا في الطلقات فأما المطلقات البوائن فلم يكن حال نزول هذه اآلية مطلقة بائن، 
ذه اآلية فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة، فلما قصروا في الثالث، فأما حال نزول ه

  .صار للناس مطلقة بائن وغير بائن ية التي بعدها على ثالث تطليقاتاآل

في إرجاع زوجته المطلقة في الطالق الرجعي ما  الحق -الزوج- وأن للبعل هذه اآلية تقرر أحكام الطالق
المطلقة البائن بخالف ، }وبعولَتُهن َأحقُّ ِبردِهن ِفي ذَِلك ِإن َأرادواْ ِإصالَحا{: انهدامت في العدة كما قال سبح

له ليس ف ]سورة البقرة) ٢٢٩([ }الطَّالَقُ مرتَاِن فَِإمساك ِبمعروٍف َأو تَسِريح ِبِإحساٍن{: في اآلية التي بعدهاكما 
صارت بها قبل الدخول طلقها لو  وكذا آخر،من رجل جها ازوإال بعد  ها أن يراجعالثالثطلقات ال  بعدحقال

  .مهر جديدوجديد فبعقد  يرجعهاوإذا أراد أن  ،عدةامرأة أجنبية بمجرد التلفظ بهذه الكلمة وال يلزمها 

ق مثل ما للرجال عليهن، فليؤد  ولهن على الرجال من الح:أي }ولَهن ِمثُْل الَِّذي علَيِهن ِبالْمعروِف{: هوقول
رضي اهللا تعالى -كل واحد منهما إلى اآلخر ما يجب عليه بالمعروف، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر 

فإنكم  فاتقوا اهللا في النساء((:  قال في خطبته في حجة الوداع-صلى اهللا عليه وسلم- أن رسول اهللا -عنه
بكلمة اهللا، ولكم عليهن أن ال يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن أخذتموهن بأمانة اهللا، واستحللتم فروجهن 

  .(1)))ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروففعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح، 

:  أنه قال-رضي اهللا تعالى عنه- عن جده هوفي حديث بهز بن حكيم عن معاوية بن حيدة القشيري عن أبي

أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، وال تضرب الوجه ((:  قال؟يا رسول اهللا ما حق زوجة أحدنا
  .(2)))وال تقبح، وال تهجر إال في البيت

إني ألحب أن :  قال-مارضي اهللا تعالى عنه- عن بشير بن سليمان عن عكرمة عن ابن عباس :وقال وكيع
 رواه ابن ،}ُل الَِّذي علَيِهن ِبالْمعروِفولَهن ِمثْ{:  ألن اهللا يقولمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة؛أتزين لل

  .جرير وابن أبي حاتم

اً ليس الحق متوجه، وبعضهماحيال  اًوقحقوالمرأة  أن للرجلعلى آلية في تفسير اهذه المعاني المذكورة دلت 
وسكنى  نفقةأداء حقوقها من لزم ب ومبتقوى اهللا في زوجتهالرجل مطالب كما أن ف، أحدهما دون اآلخر إلى
  .الحديث في تذكر التي مرأة مطالبة برعاية حقوقه والقيام على مصالحه المنوطة بهاالكذا  ف،...

                                                
 ).٢/٨٨٦) (١٢١٨( برقم -صلى اهللا عليه وسلم–باب حجة النبي –رواه مسلم في كتاب الحج  - 1

سنن أبي داود برقم ، وحسنه األلباني في صحيح وضعيف )٣٣/٢١٣) (٢٠٠١١(، وأحمد في مسنده برقم )٢/٢١٠) (٢١٤٤(رواه أبو داود برقم  - 2
)٢١٤٢.(  
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  .، وفسر به اآلية لكليهماحق الجماعوهو  -رحمه اهللا-ويدخل فيه ما ذكره الحافظ ابن القيم 

كما   إذا أراد اإلصالح ال يرجع إال بأن الرجل-رحمه اهللا-يدخل فيه ما اختاره ابن جرير الطبري أيضاً و
فابن جرير  في رحمها، -عز وجل-كتم ما خلق اهللا ال تالمرأة فكذلك ، }ِإن َأرادواْ ِإصالَحا{: قال سبحانه

  .ن هما محور خطاب اآليةي اللذخص المعروف بأمر يتعلق بالطالق والرجعة

أن تتزين له،  كما يحب ،المرأته من أنه يحب أن يتزين -رضي اهللا تعالى عنه-وكذلك ما ذكره ابن عباس 
فهذه المعاني وتكره منه ما يكرهه منها،   منهايعجبهما  نه يعجبها مافيضع نفسه مكانها في هذه األمور، فإنه

  .}ولَهن ِمثُْل الَِّذي علَيِهن ِبالْمعروِف{: بقولهتفسر المراد  هاجميع

 ، واإلنفاق، وطاعة األمر، والمنزلة،لق والخُ،لق في الفضيلة في الخَ:أي }وِللرجاِل علَيِهن درجةٌ{: هوقول
الرجاُل قَوامون علَى النِّساء ِبما فَضَل اللّه {:  كما قال تعالىوالفضل في الدنيا واآلخرة ،والقيام بالمصالح

اِلِهموَأم ا َأنفَقُواْ ِمنِبمٍض وعلَى بع مهضع{: ، وقوله]سورة النساء) ٣٤([ }بكُيمح ِزيزع اللّهعزيز في : أي}و 

  .انتقامه ممن عصاه وخالف أمره، حكيم في أمره وشرعه وقدره

هي : فقيل ؛ ألنها جاءت مبهمة}وِللرجاِل علَيِهن درجةٌ{ اختلف أهل التأويل في المراد بهذه الدرجة في اآلية
    . النظر وحسن التدبير وما إلى ذلكجل من كمال العقل، وبعدما فضل به الر: قيلالقوامة، و

واليات العامة إنه يلي اإلمارة، والنساء ال والية لهن من ال:  فقال آخر يختص بالرجلوبعضهم نظر إلى معنى
ما فضل عليها ب }وِللرجاِل علَيِهن درجةٌ{: قيلالرجل له لحية والمرأة ليس لها لحية، وبل المراد أن : وقيل

  .يراث، ودية المرأة نصف دية الرجلمن الم

وأولى هذه  : ثم قال،سرد في معنى الدرجة أقوال جمع من المفسرين -رحمه اهللا-ابن جرير الطبري و
 : يقول-تعالى ذكره- ألن اهللا ؛ف جميع حقي عليهازستنأأحب أن ما : "ابن عباساألقوال بتأويل اآلية ما قاله 

، جل المرأته عن بعض الواجب عليها الصفح من الرفي هذا الموضع الدرجةو ،"} علَيِهن درجةٌوِللرجاِل{
  .وأداء كل الواجب لها عليه

 أن -تعالى ذكره-منه ر اخبإكأنه ف }ولَهن ِمثُْل الَِّذي علَيِهن ِبالْمعروِف{ : سبحانهب قولهعقلذلك جاءت و
ن ترك ضرارها في مراجعته إياها في أقرائها الثالثة وفي غير ذلك من أمورها وحقوقها، مثل على الرجل ِم

  .الذي له عليها من ترك ضراره في كتمانها إياه ما خلق اهللا في أرحامهن وغير ذلك من حقوقه

   :-تعالى ذكره-ثم ندب الرجال إلى األخذ عليهن بالفضل إذا تركن أداء بعض ما أوجب اهللا لهم عليهن، فقال 

بتفضلهم عليهن، وصفحهم لهن عن بعض الواجب لهم عليهن، وهذا هو المعنى  }وِللرجاِل علَيِهن درجة{
معناه ندب  إال أنه يفهم من الخبروإن كان ظاهره   وهذا القول،-رضي اهللا عنه– الذي قصده ابن عباس

 في تفسير اآلية جيد هذا الوجهو ،م عليهن فضل درجة ليكون له؛الرجال إلى األخذ على النساء بالفضل
  .ومعناه قريب

ل،  كمال العق حساً ومعنى من ما فضل به الرجل على المرأةومن أولى ما يدخل في هذه الدرجة المذكورة 
فتركيبة المخ مختلفة، إن تالفيف عقل الرجل تختلف عن تالفيف عقل المرأة، :  واألطباء يقولونوقوة البدن،

ما رتبه م ويترتب عليهما ينتج كذا و ، من المرأةالرجل أكثر وأوفر وأقدر على التفكير الصحيحذا فإن ول
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وجد في ي ، وقد القوامة على المرأة فكل ذلك راجع إلى هذا المعنى ويملك،الشارع عليه من كونه أهالً للوالية
مشاهد في أحوال الرجال وأحوال األمر   وهذا، لكن العبرة بالغالبء من هي بمثابة الرجل في جسارتهاالنسا

ونها ويحوطها ئيتولى ش ووليهاها ايرع وال تستقل بأمرها، بل طرةً وشرعاًالمرأة تبع للرجل ففالنساء، 
 وال ،ويحفظها، وال تسافر إال مع ذي محرم ولو كان إلى حج بيت اهللا الحرام، وال يخلوا بها الرجل األجنبي

لكل أسر وكاسر، والحاصل من هذا كله أن المرأة أضعف من الرجال في عرضة القائم بأمرها يتركها 
، ولذلك ١))ناقصات عقل ودين((كما أخبر الصادق المصدوق من ال ينطق عن الهوى أنهن  تفكيرها وعقلها

  . وملمح عجيبالدرجة لحكمةالرفعة والمنزلة في كانت هذه 

و تَسِريح ِبِإحساٍن والَ يِحلُّ لَكُم َأن تَْأخُذُواْ ِمما آتَيتُموهن شَيًئا ِإالَّ َأن الطَّالَقُ مرتَاِن فَِإمساك ِبمعروٍف َأ{
لِّه فَالَ يخَافَا َأالَّ يِقيما حدود اللِّه فَِإن ِخفْتُم َأالَّ يِقيما حدود اللِّه فَالَ جنَاح علَيِهما ِفيما افْتَدتْ ِبِه ِتلْك حدود ال

ونالظَّاِلم مه لَِئكاللِّه فَُأو وددح دتَعن يما ووهتَدتَع*  هرا غَيجوز تَنِكح تَّىح دعِمن ب ا فَالَ تَِحلُّ لَهفَِإن طَلَّقَه 
دا حِقيما ِإن ظَنَّا َأن يعاجتَرا َأن يِهملَيع نَاحا فَالَ جفَِإن طَلَّقَهونلَمعٍم يا ِلقَونُهيباللِّه ي وددح ِتلْكاللِّه و ود{ 

  .]سورة البقرة) ٢٣٠([

هذه اآلية الكريمة رافعة لما كان عليه األمر في ابتداء اإلسالم من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن 
قصرهم اهللا إلى ثالث طلقات،  لما كان هذا فيه ضرر على الزوجاتطلقها مائة مرة ما دامت في العدة، ف

الطَّالَقُ مرتَاِن فَِإمساك ِبمعروٍف َأو {:  فقالنتين وأبانها بالكلية في الثالثةوأباح الرجعة في المرة والث
  .}تَسِريح ِبِإحساٍن

يكون ال يقع حتى طالق وهو أن الدقيقاً،  اًمحمل }الطَّالَقُ مرتَاِن{: التعبير بقوله من من أهل العلم من استنبط
أنت : أنت طالق ثالثاً، أو يقول لها:  تطليقاً مجتمعاً بلفظ واحد كأن يقوليطلق اإلنسانفال مرة بعد مرة، 

في مرة واحدة سواء بلفظ واحد أو بالتكرار،  طالقأنت طالق و: الق، أو يقول لهاطالق، أنت طالق، أنت ط
  . أعلمهللاوا،  في العدة الواحدةاًولو كان ذلك متفرق

    راجعة بعد الطلقات الثالث، ثم روى عن ابن عباس مباب نسخ ال:  في سننه-رحمه اهللا-ود قال أبو دا

والْمطَلَّقَاتُ يتَربصن ِبَأنفُِسِهن ثَالَثَةَ قُروٍء والَ يِحلُّ لَهن َأن يكْتُمن ما خَلَقَ اللّه {: -مارضي اهللا تعالى عنه-
وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثالثاً، فنسخ ذلك اآلية،  }رحاِمِهنِفي َأ
  . اآلية، ورواه النسائي}الطَّالَقُ مرتَاِن{: فقال

ابتداء حكم جديد هذا األمر مما كان عليه الناس في الجاهلية ولم ينزل حكم يتعلق به، فهذا يعتبر اعتبرنا إذا 
  .اًنسخعتبر  يفالمسألة البراءة األصلية ما يعرف عند األصوليين بوهو 

د بالثالث ، ثم بعد ذلك حبعدد ال حصر لهصار الناس يطلقون حتى  على هذا األمرأقرهم الشارع إذا أما و
  . واهللا أعلم،فيكون ذلك من قبيل النسخ

                                                

 باب بيان نقصان اإليمان بنقص –، ومسلم في كتاب اإليمان )١/١١٦) (٢٩٨( باب ترك الحيض الصوم برقم –رواه البخاري في كتاب الحيض  1
  ).١/٨٦) (٧٩(الطاعات وبيان إطالق لفظ الكفر على غير الكفر باهللا ككفر النعمة والحقوق برقم 
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: وكيف ذلك، قال:  وال آويك أبداً، قالت،ال أطلقك أبداً: مرأتهوروى ابن أبي حاتم عن عروة أن رجالً قال ال

عز - فذكرت ذلك له، فأنزل اهللا -صلى اهللا عليه وسلم-أطلقك حتى إذا دنى أجلك راجعتك، فأتت رسول اهللا 
  .وهكذا رواه ابن جرير في تفسيره. } ...الطالق مرتان{: -وجل

 إذا طلقتها واحدة أو اثنتين فأنت : أي]سورة البقرة) ٢٢٩([ }فَِإمساك ِبمعروٍف َأو تَسِريح ِبِإحساٍن{: وقوله
مخير فيها ما دامت عدتها باقية، بين أن تردها إليك ناوياً اإلصالح بها واإلحسان إليها، وبين أن تتركها 

  . وال تضار بهاناً إليها ال تظلمها من حقها شيئاًوتطلق سراحها محسحتى تنقضي عدتها فتبين منك، 

أته تطليقتين إذا طلق الرجل امر:  قال-مارضي اهللا تعالى عنه-بي طلحة عن ابن عباس وقال علي بن أ
ا بإحسان فال ، فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتها، أو يسرحه-أي في الثالثة- فليتق اهللا في ذلك

  .يظلمها من حقها شيئاً

فَِإمساك {: تبادر، وبعض أهل العلم يقولالمو المعنى القريب ما ذكره ابن كثير في تفسير الجملة من اآلية هو
 ساق في -رحمه اهللا-وابن جرير ه جماعة من السلف،  قالةثلاها الثبأن يطلق }ِبمعروٍف َأو تَسِريح ِبِإحساٍن

  .تفسيره معنى لآلية لكن فيه غرابة وبعد

 ال يحل لكم أن تضاجروهن : أي]سورة البقرة) ٢٢٩([ }شَيًئاوالَ يِحلُّ لَكُم َأن تَْأخُذُواْ ِمما آتَيتُموهن {: فقوله
والَ تَعضلُوهن {:  كما قال تعالىا أعطيتموهن من األصدقة أو ببعضهبم ليفتدين منكم ؛وتضيقوا عليهن

 عن ، فأما إن وهبته المرأة شيئاً]النساءسورة ) ١٩([ }ِلتَذْهبواْ ِببعِض ما آتَيتُموهن ِإالَّ َأن يْأِتين ِبفَاِحشٍَة مبينٍَة

  .]سورة النساء) ٤([ }فَِإن ِطبن لَكُم عن شَيٍء منْه نَفْسا فَكُلُوه هِنيًئا مِريًئا{: طيب نفس منها فقد قال تعالى

زواج أن تأخذوا مما ل لكم أيها األ ال يح: أي}والَ يِحلُّ لَكُم َأن تَْأخُذُواْ ِمما آتَيتُموهن شَيًئا{: قوله سبحانه
 وإن لم مما اعتاد الناس في بعض أحوالهم على إعطائه للنساء ،من المهور أو غير المهوركم ءنسا أعطيتم

  .إال أن يخافا أال يقيما حدود اهللا، ل المهرييعد ذلك من قب

حتى يرغمها على طلب  هاضارال يضايقها وي يعني }والَ تَعضلُوهن ِلتَذْهبواْ ِببعِض ما آتَيتُموهن{: يقول
 تعذرت المعاشرة بين الزوجين، فهذا ال يحل، لكن إنالمهر  فترجع إليه المهر أو بعضفتفتدي نفسها الطالق 

  .فعندئذ ال جناح عليها أن تفتدي منهوكانت المرأة غير مطيقة للرجل 

ن ذلك يكون بأقل من الصداق الذي أعطاه وبما ال إ: من أهل العلم من يقولف  الصداق المرجوعوأما تحديد
خُذُواْ وآتَيتُم ِإحداهن ِقنطَارا فَالَ تَْأ{: -عز وجل-إن ذلك لم يحد بحد كما قال اهللا : يزيد عليه، ومنهم من يقول

ى تحديد شيء من علم دليل عل، وال ياه لهر أو بالمهر الذي دفعفيجوز لها أن تفتدي بأقل أو بأكث }ِمنْه شَيًئا
دين عليه أتر((:  المرأة ثابت بن قيس-صلى اهللا عليه وسلم-قول النبي ب ديحدتالالقائلون ب، واستدل ذلك

 من المهر المسمى أكثرأخذ عدم مشروعية  ما يدل على افيهليس داللة الحديث  أنالصواب و ،١))حديقته
  .ن باب أولى، واهللا أعلم، لكنه دليل على جواز االفتداء بالمهر وما دونه مبينهما

  .وصلى اهللا وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه

                                                

 ).٥/٢٠٢١) (٤٩٧١( باب الخلع وكيفية الطالق فيه برقم –تاب الطالق رواه البخاري في ك 1
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  تفسير ابن كثيرتهذيب  في المصباح المنير

  )١٠١(سورة البقرة 

   خالد بن عثمان السبت/الشيخ

  

  . وعلى آله وصحبه أجمعين،نبينا محمدعلى  باركصلى اهللا وسلم ووهللا رب العالمين،  الحمد

أة بحقوق الرجل وأبغضته ولم تقدر وأما إذا تشاقق الزوجان ولم تقم المر: -تعالىرحمه اهللا -قال المفسر 
فلها أن تفتدي منه بما أعطاها، وال حرج عليها في بذلها له، وال حرج عليه في قبول ذلك  على معاشرته

دود اللِّه فَِإن والَ يِحلُّ لَكُم َأن تَْأخُذُواْ ِمما آتَيتُموهن شَيًئا ِإالَّ َأن يخَافَا َأالَّ يِقيما ح{: منها، ولهذا قال تعالى
  . اآلية]سورة البقرة) ٢٢٩([ }ِخفْتُم َأالَّ يِقيما حدود اللِّه فَالَ جنَاح علَيِهما ِفيما افْتَدتْ ِبِه

  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،هللا الحمد، بسم اهللا الرحمن الرحيم

المرأة كارهة للرجل فإذا كانت من الحقوق بين الزوجين،  -عز وجل-ما أوجبه اهللا  :هوحدود اهللا المراد ب
بنفس أن يعاملها ، مما مؤداه  تجاههعقوقيصدر منها  وأ ة له تخشى أن تضيع حقوقهنافرة منه مبغض

وهذا ما ،  بما أعطاهاتفتدي منهلها أن حينئذ ف  والتضييع من كل واحد من الطرفين التقصيرفيقع المعاملة
  . كان بعوض عند عامة أهل العلما م:هو ويسمى بالخلع

ترجحت فينبغي عليه أن يطلق إذا عشرتها،  وأبغض لم يعد له رغبة في المرأةهو الذي لرجل اإذا كان أما و
أجل أن تطلب الطالق ، وال يجوز له أن يطالبها بأن تفتدي منه، أو أن يضيق عليها من ذلكفي المصلحة 

  .وتفتدي نفسها

 }يخافا{ لمجهولبني الفعل خاف على ا :في بعض القراءات }ن يخَافَا َأالَّ يِقيما حدود اللِّهِإالَّ َأ{ :قوله سبحانه

صادراً من الزوجين،  إما الجهة كون هذا الخوف مبهموعليه في بها حمزة من السبعة، أوهي قراءة متواترة قر
 عقالء الناس، أو يكونأو  ،قرابةوهل  من أ بهم والمطلعين على أمرهمينحتفادراً من أهل اإليمان المصأو 

التخوف من قبل الوالة كالقاضي إذا عرض عليه ذلك، ورأى أن الحياة بهذه الطريقة قد تتعذر، فعند ذلك ذلك 
 أو أنه يقع بين ،الخلع هل يكون عن طريق القاضي أو الحاكمإيقاع كالم في ألهل العلم يحصل الخلع، و

فَِإن {:  قال-عز وجل–ألن اهللا : قالوا الزوجين يد ذهب إلى أن الخلع ليس بمن؟ فحاكم ولو لم يوقعه الزوجين
أو للداللة على أن المراد الحاكم   كما في جاء في الجملة قبلها،فإن خافا: يقلولم  }ِخفْتُم َأالَّ يِقيما حدود اللِّه

ل  يجع-رحمه اهللا-وابن جرير ، ...أيها المؤمنون خفتم أيها الحكام، أوالعصبة المؤمنة، والمعنى فإن 
  . واهللا أعلم،ويدخل فيهم القاضي ومن في معناه ، ألهل اإليماناًمتوجهفي اآلية الخطاب 

وآتَيتُم ِإحداهن ِقنطَارا فَالَ { :-تبارك وتعالى- وهي قوله ومن أهل العلم من يرى أنها منسوخة باآلية األخرى
هي  كما النسخ ال يثبت باالحتمالإال أن  ،]سورة النساء) ٢٠([ }ْأخُذُونَه بهتَاناً وِإثْماً مِبيناًتَْأخُذُواْ ِمنْه شَيًئا َأتَ

أخذ مما أعطاها ونحلها من ال يجوز للرجل أن ينه  بأبالقولاآليتين الجمع بين يمكن ، و المعروفةالقاعدة
هي فرطت في حقوقه وكرهت مقامها ك إذا يستثنى من ذلإال أنه  ، شيئاًمقابل ما استحل من بضعهاالمهر 
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بمحض إرادتها  إذا أعطته ، وكذا ما تفتدي منه نفسهان يأخذ منهاأله فعندئذ ابتداء  أو طلبت الطالق عنده
  . واهللا أعلم،تخوفوطيب نفسها دون إكراه و

 أن -لى عنهرضي اهللا تعا- ما إذا لم يكن لها عذر وسألت االفتداء منه فقد روى ابن جرير عن ثوبانفأ
 فحرام عليها ،سألت زوجها طالقاً في غير ما بأسأيما امرأة ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
  .١))رائحة الجنة

  .وهكذا رواه الترمذي وقال حسن

: -صلى اهللا عليه وسلم- مرفوعاً إلى النبي -رضي اهللا عنه-جاء عند الترمذي من حديث ثوبان وقد 

 يعني التي :المختلعات، ف٣))المختلعات والمنتزعات(( :في بعض الرواياتو، ٢))منافقاتالمختلعات هن ال((
، ويحمل الحديث على المرأة التي تطلب الطالق  المنافقات بأنها المطيعة ظاهراً ال باطناًت وفسرتطلب الخلع،

قذى في وال بها جذام القلبأصا إذا رأته وأ، لم توافقه ولم يحصل بينهما مالئمةإذا أما ، من غير مبرر معتبر
؛ ألنها ليست مكلفة وال مطالبة بأن الطالقبلب افي أن تطللمرأة الحق تجعل أعذار هذه فكما يقال عينها 

والتضييق عليهم، فمثل هذه ال يلحقها الحرج على الناس مع إنسان تبغضه، واإلسالم ما جاء بتمتحن وتعذب 
  .كما أسلفنابالخلع  منهنفسها رغبة فيها فإنها تفتدي الوعيد إذا طلبت الطالق، لكن إذا كان له 

رضي اهللا - أن هذه اآلية نزلت في شأن ثابت بن قيس بن شماس - تعالىرحمه اهللا-وقد ذكر ابن جرير 
  .-ارضي اهللا تعالى عنه-بن سلول ا وامرأته حبيبة بنت عبد اهللا بن أبي -تعالى عنه

أنها كانت تحت : -االى عنهرضي اهللا تع- سهل األنصارية ه عن حبيبة بنتئوروى اإلمام مالك في موط
  .ثابت بن قيس بن شماس

واهللا أعلم  ؟حبيبة بنت سهل األنصارية وأ ،حبيبة بنت عبد اهللاختلف في اسم امرأة ثابت بن قيس هل هي 
  .بالصواب

في الغلس، فقال  خرج إلى الصبح، فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه -صلى اهللا عليه وسلم-وأن رسول اهللا 
صلى اهللا عليه – أنا حبيبة بنت سهل يا رسول اهللا:  قالت))من هذه((: -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

  ....-لزوجها–ال أنا وال ثابت بن قيس :  فقالت))؟ما شأنك((:  قال،-وسلم

  .يعني ال نجتمع بحال من األحوال

هذه حبيبة بنت سهل قد ((: -ى اهللا عليه وسلمصل-فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول اهللا 
 ما أعطاني عندي، كل -صلى اهللا عليه وسلم–يا رسول اهللا : فقالت حبيبة. ))ذكرت ما شاء اهللا أن تذكر

                                                
، وصححه األلباني في صحيح وضعيف سنن )٢/٢٣٥) (٢٢٢٨(و داود برقم ، وأب)٣/٤٩٣) (١١٨٧( برقم ))زوجها ((: رواه الترمذي  بدون قوله 1

 ).١١٨٧(الترمذي برقم 

  ).١١٦٢٧(، وصححه األلباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم )٣/٤٩٢) (١١٨٦(رواه الترمذي برقم  2
  .إسناده ضعيف النقطاعه: طو، قال شعيب األرنؤ)٢/٤١٤) (٩٣٤٧(رواه أحمد في مسنده برقم  3
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 وهكذا رواه ،٤" في بيت أهلهات فأخذ منها وجلس،))خذ منها((: -صلى اهللا عليه وسلم-فقال رسول اهللا 
  .ائياإلمام أحمد وأبو داود والنس

 يدعمو،  عنديكل ما أعطاني: قالتألنها  بالمهر كامالً؛المرأة ز أن تفتدي اجومن رأى لذه الرواية دليل ه

  : عند البخاري ونصهاما جاء في الرواية األخرىهذا القول 

 أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي : -ارضي اهللا تعالى عنهم-وروى البخاري عن ابن عباس 

ما أعتب عليه في خلق وال دين  -صلى اهللا عليه وسلم–يا رسول اهللا : ت فقال-عليه وسلمصلى اهللا -
: ت قال،))؟أتردين عليه حديقته((: -صلى اهللا عليه وسلم- فقال رسول اهللا ،ولكني أكره الكفر في اإلسالم

  .رواه النسائي وكذا ،٥))يقةاقبل الحديقة وطلقها تطل((: -صلى اهللا عليه وسلم- قال رسول اهللا ،نعم

ها تكره الكفر في اإلسالم ن إ:اقولهمعنى ، وعرهااتصل بمش ياًأمرإال لطلبها الطالق  مبرراً فالمرأة لم تذكر
، والمعنى ))وتكفرن العشير((:  عن النساء-صلى اهللا عليه وسلم-كما قال النبي كفران العشير محمول على 
من ل ةجحوالحديث ، قه، وهذا مبرر لقبول عذرهاحقوإلى ضياع بغضها له  يؤديتخشى أن أنها تبغضه، و

  .ةقمطلتعتد عدة الالمختلعة  ، وأنقال بأن الخلع طالق

روى الترمذي عن الرأنها اختلعت على عهد رسول اهللا : -ارضي اهللا تعالى عنه-يع بنت معوذ بن عفراء ب
  .٦أو أمرت أن تعتد بحيضةفأمرها  -صلى اهللا عليه وسلم-

وجاء عند الترمذي وغيره ضة، ين المختلعة تعتد بحصريح في داللته على أثابت صحيح وهو الربيع حديث 
هذان دليالن صحيحان مرفوعان فبحيضة،   أن تعتدأمر امرأة ثابت بن قيس -صلى اهللا عليه وسلم-أن النبي 

  .بالصواباهللا أعلم  و، خالف معروفاعلى أن من خالعت زوجها تعتد بحيضة، والمسألة فيه

 :، أي]سورة البقرة) ٢٢٩([ }ِتلْك حدود اللِّه فَالَ تَعتَدوها ومن يتَعد حدود اللِّه فَُأولَِئك هم الظَّاِلمون{: هقولو

إن اهللا حد حدوداً ((: هذه الشرائع التي شرعها لكم هي حدوده فال تتجاوزوها، كما ثبت في الحديث الصحيح
ض فال تضيعوها، وحرم محارم فال تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من فال تعتدوها، وفرض فرائ

  .)٧())غير نسيان فال تسألوا عنها

دياً تعوإال صار م }َأن يخَافَا َأالَّ يِقيما حدود اللِّه{ إال بهذا القيد وز للرجل أن يأخذ مما أعطاها شيئاًال يجف
يتم وكيف وما ال يحل،  بين الزوجين، وما يحل له أخذه شرة بالعقفيما يتعلقد بينها  ههذه حدودوومتجاوزاً، 

  .الطرفان م فيهخالص من هذا النكاح الذي لم يتالءال

    ويدل له حديث محمود بن لبيد وقد استدل بهذه اآلية على أن جمع الطلقات الثالث بكلمة واحدة حرام، 

 - صلى اهللا عليه وسلم-أخبر رسول اهللا : قال الذي رواه النسائي في سننه أنه -رضي اهللا تعالى عنه-

                                                
، وصححه األلباني في صحيح وضعيف )٦/٤٣٣) (٢٧٤٨٤(، وأحمد برقم )٦/١٦٩) (٣٤٦٢(، والنسائي برقم )٢/٢٣٦) (٢٢٢٩(رواه أبو داود برقم  4

 ).  ٢٢٢٧(، وسنن أبي داود برقم )٣٤٦٢(سنن النسائي برقم 

، وصححه األلباني في )٦/١٦٩) (٣٤٦٣(،  والنسائي برقم )٥/٢٠٢١) (٤٩٧١(باب الخلع وكيفية الطالق فيه برقم –رواه البخاري في كتاب الطالق  5
 ).٣٤٣٦(صحيح وضعيف سنن النسائي برقم 

  ).١١٨٥(، وصححه األلباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم )٣/٤٩١) (١١٨٥(رواه الترمذي برقم  6
7
 ).٣٥٢٠(يف الجامع الصغير برقم ، وضعفه األلباني في صحيح وضع)٤/١٢٩) (٧١١٤(برقم  رواه الحاكم في المستدرك  - 



 ٤

، ))!؟يلعب بكتاب اهللا وأنا بين أظهركمأ((: ت جميعاً، فقام غضبان ثم قالعن رجل طلق امرأته ثالث تطليقا
  .٨"يا رسول اهللا أال أقتله: حتى قام رجل فقال

  }الطَّالَقُ مرتَاِن{: نهقوله سبحاهو في اآلية وموضع الداللة في تحريم جمع الطلقات الثالث بلفظ واحد 

مرة بعد أن الطالق يكون يعني كأنه طلقتان، : ليق لممرتان وألن التعبير جاء بلفظ وذلك  ،]سورة البقرة) ٢٢٩([
؛ ألن المقصود إما أن يراجع في العدة أو تنقضي }ِإمساك ِبمعروٍف َأو تَسِريح ِبِإحساٍن {ثم بعدها إمارة، م

سورة ) ٢٣٠([ }الَ تَِحلُّ لَه ِمن بعد حتَّى تَنِكح زوجا غَيره{ عندها انقضت العدة حصل االفتراق العدة، فإذا
  .]البقرة

 إذا طلق : أي]سورة البقرة) ٢٣٠([ }فَِإن طَلَّقَها فَالَ تَِحلُّ لَه ِمن بعد حتَّى تَنِكح زوجا غَيره{: وقوله تعالى
 : بعدما أرسل عليها الطالق مرتين فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره، أيطلقة ثالثةالرجل امرأته 

 ؛لم تحل لألول ها واطئ في غير نكاح ولو في ملك اليمين آخر في نكاح صحيح، فلو وطئ زوجحتى يطأها
  .ألنه ليس بزوج

هذا فإن ها، ؤا بانت منه حل لسيدها وطفلمه المرأة مملوكة فتزوجها إنسان ثم طلقها طالقاً بائناً، كأن تكون هذ
  .نكاحها حتى يحل لهالوطء ال يحلها لزوجها إذا أراد أن يراجعها، بل ال بد من اعتبار نكاح صحيح 

  :ٍن يأتي لثالثة معا-عز وجل-والنكاح في كتاب اهللا 

سورة ) ٣([ } زاِنيةً َأو مشِْركَةًالزاِني لَا ينِكح إلَّا{:  التفسيرات المشهورة آلية النوروهو أحدالوطء : األول
إذا فسرنا النكاح في آية النور بمعنى العقد أما من أهل العلم سلفاً وخلفاً، وجمع ومال إليه ، ]النــور

لمسلمة الزانية أن تتزوج ، وكيف يجوز لوز للزاني المسلم أن يتزوج مشركةكيف يجفسيستشكل علينا 
اختاره القول  ذاوهعلى النكران لهذا الحكم، محمول ك في اآلية فظ الشرل بعض المفسرين جعللذا  ومشركاً؟

تزوج زانية، فخالفه من الناحية العملية إنما إذا كان مقراً به معترفاً له لكن ، و-رحمه اهللا-الحافظ ابن القيم 
جمع من أهل  ، وهذا عليهة في العفافشرط الكفاءخالف  ه ألنه؛ال يصح زواجيكون محرماً والعقد فإن هذا 

  .مذهب اإلمام أحمد وغيرههو والعلم، 

ولذلك يقال للزوج عشير، إن الزواج أعظم المعاشرة، : فيقولوبعض أهل العلم يوجه اآلية بتوجيه أبلغ منه، 
ما أحدهما ب التصق ثم بقيا على هذه العشرة دون انفصال ،تعلم أن زوجها يزني أو العكسة أوإذا كانت المر

، مع كونه ال يؤمن عليه أو ]سورة النساء) ١٤٠([ }ِإنَّكُم ِإذًا مثْلُهم{:  يقول-عز وجل–ن اهللا اآلخر؛ ألعرف به 
قعت امرأته  الغيرة، وإذا وني في الغالب تموت عندهازال  ألن؛ أو لفرط دياثته نكاية به،الزناعليها أن تقع في 

  .ال يحرك ساكناًقد  فتجده من ذلك في شيء

يا َأيها الَِّذين آمنُوا ِإذَا نَكَحتُم الْمْؤِمنَاِت ثُم {:  وأوضح دليل على هذا قولهى مجرد العقد،يطلق عل :الثاني
نوهسِل َأن تَمِمن قَب نوهوهذا ال إشكال ، فسمى العقد نكاحاً مع أنه لم يدخل بها ]سورة األحزاب) ٤٩([ }طَلَّقْتُم

  .فيه

                                                
 ).٣٤٠١(، وضعفه األلباني في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم )٦/١٢٤) (٣٤٠١(رواه النسائي برقم  8



 ٥

ي حتى تذوق((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم–العقد والوطء؛ ألن النبي  األمرين يطلق على مجموع: الثالث
  . إطالقات النكاحلمقصود بالعسيلة لذة الجماع وهو أك والم٩))عسيلته ويذوق عسيلتك

  .وهكذا لو تزوجت ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل لألول

  :فال بد من شرطين لزواج الرجل من مطلقته بعد الثالثة

  .، في وطء صحيح ال تشوبه أدنى شبهة زنا أو شبههاًصحيحأن يكون العقد : أوالً

، والمحتال "التيس المستعار: "ل وهو من يسميه الفقهاءأن يكون نكاح رغبة ال تحليل، فقد لعن اهللا المحلِّ: ثانياً
ليحصل له شيئ من بينونته منها بعد الثالث في الشارع  حكمةلعل كما هي القاعدة يعامل بخالف قصده، و

يكثرون من الطالق اعتادت ألسنتهم أن الذين التوبيخ والتقريع جراء تهاونه وتساهله في أمر الطالق، ذلك 
  .حديقفون عند  وال إيقاعه

سئل : -صلى اهللا عليه وسلم- أن رسول اهللا -ارضي اهللا تعالى عنه-عن عائشة في صحيحه روى مسلم 
: ا، فتتزوج رجالً فيطلقها قبل أن يدخل بها، أتحل لزوجها األول؟ قالعن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقه

  .١١ورواه البخاري أيضاً، ١٠))ال، حتى يذوق عسيلتها((

ي وأنا وأبو بكر دخلت امرأة رفاعة القرظ:  قالت-ارضي اهللا تعالى عنه-وروى اإلمام أحمد عن عائشة 
 تزوجني، قني البتة، وإن عبد الرحمن بن الزبيرإن رفاعة طل: ت فقال،-صلى اهللا عليه وسلم-عند النبي 

يا : بابها، وخالد بن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن له، فقال وأخذت هدبة من جلوإن ما عنده مثل الهدبة
     ، فما زاد رسول اهللا -صلى اهللا عليه وسلم- أال تنهى هذه عما تجهر به بين يدي رسول اهللا ،أبا بكر

كأنك تريدين أن ترجعي ((: -صلى اهللا عليه وسلم-، فقال رسول اهللا م التبس على-مصلى اهللا عليه وسل-
وعند كذا رواه البخاري ومسلم والنسائي،  وه،١٢)) حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، ال،إلى رفاعة

  .أن رفاعة طلقها آخر ثالث تطليقاتمسلم 

أن رسول : -ارضي اهللا تعالى عنه- عن عائشة الجماع لما رواه اإلمام أحمد والنسائي: والمراد بالعسيلة
  .١٣))الجماع: أال إن العسيلة((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 

 كما هو المشروع من  في المرأة، قاصداً لدوام عشرتهاوالمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغباً: فصل
ل الذي وردت األحاديث بذمه ولعنه، حلِّ المأن يحلها لألول فهذا هوالتزويج، فأما إذا كان الثاني إنما قصده 

  .ومتى صرح بمقصوده في العقد بطل النكاح عند جمهور األئمة

                                                

باب ال تحل المطلقة ثالثاً لمطلقها حتى –، ومسلم في كتاب النكاح )٥/٢٢٥٨) (٥٧٣٤(باب التبسم والضحك برقم –رواه البخاري في كتاب األدب  ٩  
  .)٢/١٠٥٥) (١٤٣٣( زوجاً غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها برقم تنكح

 ).٢/١٠٥٥) (١٤٣٣(باب ال تحل المطلقة ثالثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها برقم –رواه مسلم في كتاب النكاح  10

 ).٥/٢٠١٤) (٤٩٦١(برقم باب من أجاز طالق الثالث –رواه البخاري في كتاب الطالق  11

باب ال تحل المطلقة ثالثاً لمطلقها حتى –، ومسلم في كتاب النكاح )٥/٢٢٥٨) (٥٧٣٤(باب التبسم والضحك برقم –رواه البخاري في كتاب األدب  12
) ٣٤٠٩(سائي برقم ، والن)٣/٤٢٦) (١١١٨(، والترمذي  برقم )٢/١٠٥٥) (١٤٣٣(تنكح زوجاً غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها برقم 

  ). ٦/٣٤) (٢٤١٠٤(، وأحمد برقم )٦/١٤٦(
  .إسناده ضعيف: ، قال شعيب األرنؤوط معلقاً على هذا الحديث)٦/٦٢) (٢٤٣٧٦(رواه أحمد في مسنده برقم  13



 ٦

 - صلى اهللا عليه وسلم-لعن رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-روى اإلمام أحمد عن عبد اهللا 

  .١٤الربا وموكلهل له، وآكل ل والمحلَّالواشمة والمستوشمة، والواصلة والمستوصلة، والمحلِّ

  .هذا حديث حسن صحيح: ورواه الترمذي والنسائي، قال الترمذي

 -مرضي اهللا تعالى عنه-والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة، منهم عمر وعثمان وابن عمر : قال

 -مرضي اهللا تعالى عنه-ويروى ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس  ،وهو قول الفقهاء من التابعين

  .عينأجم

 فسأله عن -مارضي اهللا تعالى عنه-جاء رجل إلى ابن عمر : وروى الحاكم في مستدركه عن نافع أنه قال
ال، إال : لألول؟ فقالمنه ليحلها ألخيه، هل تحل رجل طلق امرأته ثالثاً، فتزوجها أخ له من غير مؤامرة 

هذا حديث صحيح : ، ثم قال- وسلمصلى اهللا عليه-كنا نعد هذا سفاحاً على عهد رسول اهللا نكاح رغبة، 
  .اإلسناد ولم يخرجاه، وهذه الصيغة مشعرة بالرفع

      أضاف ذلك إلى زمن النبي  ف-صلى اهللا عليه وسلم-على عهد رسول اهللا كنا نعد هذا سفاحاً  :نه قالأل

ها للزوج لتحللييفعلها بعض الناس وهناك صورة أخرى  قرينة على الرفع، وهذه -صلى اهللا عليه وسلم-
فتعرض عليه نفسها بمهر ضئيل، ثم بعد البناء بها والدخول عليها عمد المرأة إلى رجل األول، وذلك أن ت

تحليل عرضاً مغرياً مقابل أن يطلق، وهذه صورة من صور الوالوطء يأتي أحد أقاربها ويعرض على الرجل 
  . في الشرعجوزالمبطنة ال ت

جوزجاني وحرب الكرماني وأبو بكر األثرم عن قبيصة بن جابر عن والوهكذا روى أبو بكر بن أبي شيبة 
  . إال رجمتهما لهللَّحل وال ملِّحموتى بِِال ُأ:  أنه قال-رضي اهللا تعالى عنه-عمر 

الزوج  المرأة و: أي}فَالَ جنَاح علَيِهما َأن يتَراجعا{أي الزوج الثاني بعد الدخول بها،  }فَِإن طَلَّقَها{: وقوله
إن ظنا أن نكاحهما على غير :  يتعاشرا بالمعروف، قال مجاهد: أي}ِإن ظَنَّا َأن يِقيما حدود اللِّه{األول، 
  .}ِلقَوٍم يعلَمون{ يوضحها :أي }يبينُها{ شرائعه وأحكامه، : أي}وِتلْك حدود اللِّه{دلسة، 

 رالزوج اآلخر غيبعد طالقها من  الرجل المرأة إلى عصمتهعند نية إرجاع مهم  قيدفالمعاشرة بالمعروف 
كأنه ف ألن الراجح أن من تزوجها بعد زوج وجها؛ يتزأويرجع إليها يحق له أن ال وبغير هذا القيد ، المحلل

 ، ثم يطلق،يطلقيرجع إلى صنيعه األول ففقد ،  شرعيةثالث طلقاتب فيرجع إليها،  من جديدهاستأنف نكاحا
  . من استدامة الحياة بينهمارعيخالف مقصد الش ف،ثم يطلق

وِإذَا طَلَّقْتُم النَّساء فَبلَغْن َأجلَهن فََأمِسكُوهن ِبمعروٍف َأو سرحوهن ِبمعروٍف والَ تُمِسكُوهن ِضرارا لَّتَعتَدواْ {
ِخذُواْ آياِت اللِّه هزوا واذْكُرواْ ِنعمتَ اللِّه علَيكُم وما َأنزَل علَيكُم من ومن يفْعْل ذَِلك فَقَد ظَلَم نَفْسه والَ تَتَّ

ِليمٍء عِبكُلِّ شَي اللّه واْ َأنلَماعو اتَّقُواْ اللّهِعظُكُم ِبِه وِة يالِْحكْمسورة البقرة) ٢٣١([ }الِْكتَاِب و[.  

 للرجال إذا طلق أحدهم المرأة طالقاً له عليها فيه رجعة أن يحسن في أمرها -لعز وج-هذا أمر من اهللا 
  . فيه رجعتهاإذا انقضت عدتها، ولم يبق منها إال مقدار ما يمكنه

                                                
  ).٥١٠٤(قم ، وصححه األلباني في صحيح وضعيف سنن النسائي بر)١/٤٤٨) (٤٢٨٣ (برقم، وأحمد )٦/١٤٩) (٣٤١٦(رواه النسائي برقم  14
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لم  و،قاربن بلوغ األجل: أي} فَبلَغْن َأجلَهن{: -تبارك وتعالى-قوله عامة أهل التفسير على أن المراد من 
  .يسيرة وتنتهي عدتهنإال مدة لهن  يبق

وهو أن يشهد على رجعتها، وينوي عشرتها  نكاحه بمعروف  يرتجعها إلى عصمة:ما أن يمسكها أيفإ
من غير   يتركها حتى تنقضي عدتها، ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن:يبالمعروف، أو يسرحها أ

رضي اهللا - قال ابن عباس } ِضرارا لَّتَعتَدواْوالَ تُمِسكُوهن{: صمة وال تقابح، قال اهللا تعالىشقاق وال مخا
كان :  ومجاهد ومسروق والحسن وقتادة والضحاك والربيع ومقاتل بن حيان وغير واحد،-ماتعالى عنه

 لئال تذهب إلى غيره، ثم يطلقها فتعتد، فإذا اربت انقضاء العدة راجعها ضراراً؛الرجل يطلق المرأة فإذا ق
ومن يفْعْل {:  العدة، فنهاهم اهللا عن ذلك وتوعدهم عليه فقالادة طلق لتطول عليهشارفت على انقضاء الع

هنَفْس ظَلَم فَقَد بمخالفته أمر اهللا تعالى: أي}ذَِلك .  

رضي اهللا -روى ابن جرير عند هذه اآلية عن أبي موسى  }والَ تَتَِّخذُواْ آياِت اللِّه هزوا{: وقوله تعالى
يا :  غضب على األشعريين، فأتاه أبو موسى قال-صلى اهللا عليه وسلم-أن رسول اهللا : -تعالى عنه
 قد راجعت، ،قد طلقت((: يقول أحدكم: أغضبت على األشعريين؟ فقال -صلى اهللا عليه وسلم–رسول اهللا 

  .١٥))ل عدتهابليس هذا طالق المسلمين، طلقوا المرأة في قُ

بمعنى ء رالقَيفسر يحتج به من و، -رحمه اهللا-كر ا أحمد ش:ل الشيخصححه بعض أهل العلم مثالحديث هذا 
ها في طهر لم تجامع وطلق :أي ))ل عدتهابطلقوا المرأة في قُ(( -صلى اهللا عليه وسلم–ذلك لقوله ور، الطه
  .]ورة الطالقس) ١([ }ِإذَا طَلَّقْتُم النِّساء فَطَلِّقُوهن ِلِعدِتِهن{: -عز وجل- كما قال اهللا ،فيه

منضبط يطلقون طالقاً غير ا كانوألنهم ف ؛لى األشعريين ع-صلى اهللا عليه وسلم-غضب النبي وأما 
ومثله أن  ))طالق المسلمين قد راجعت، ليس هذا ،قد طلقت((: وهو ما يفهم من قولهبالضوابط الشرعية، 

جوز في الشرع،  ال ياً بدعياًطالقيسمى هذا فحائض أو نفساء يطلقها وهي  أو ، فيههاطهر جامعفي يطلق 
فهوالء يشملهم عتاب اهللا لهم  ...أو لكونه لم يتزوج أوفي إطالق لفظ الطالق إما مازحاً  وقد يتساهل البعض

صلى اهللا عليه –عده النبي ذا ول ،من األحكام الشرعيةالطالق ألن  ؛}والَ تَتَِّخذُواْ آياِت اللِّه هزوا{: في قوله
،  التالعب به، أو اإلتيان به على سبيل العبثألحد  فال يحل،جدهن جد، وهزلهن جدالالتي الثالث  من -وسلم

أيا كانت  -عز وجل–االمتهان لكتاب اهللا ما يكون فيه  وأ باأللفاظ الشرعية، التالعبما شأنه ويدخل في هذا 
  .}اْ آياِت اللِّه هزواوالَ تَتَِّخذُو{: منها بقولهفاعلها فكلها قد حذر اهللا صورته وشكله، 

  . لتطول عليها العدة؛ويضار امرأته بطالقها وارتجاعها، هو الذي يطلق في غير كنهه: وقال مسروق

 في غير  ارتجاعوأ المرأة بطالقيضار والمراد أنه كنه األمر حقيقته، وقد يطلق على مقداره أو غايته، 
  .، مثل أن يطلق في طهر جامع فيهغايته

كنت العباً، أو : هو الرجل يطلق ويقول: سن وقتادة وعطاء الخرساني والربيع ومقاتل بن حيانوقال الح
  .فألزم اهللا بذلك }والَ تَتَِّخذُواْ آياِت اللِّه هزوا{: فأنزل اهللا كنت العباً: ينكح ويقول

                                                
يقول ((: -صلى اهللا عليه وسلم- وجد عليهم، فأتاه فذكر ذلك له فقال رسول اهللا -صلى اهللا عليه وسلم-بلفظ أن النبي )  ٤/٣( مصنف ابن أبي شيبة 15

  .))بل عدتهاقد زوجت قد طلقت، وليس كذا عدة المسلمين، طلقوا المرأة في قُ: أحدكم
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  .-تبارك وتعالى-م حدود اهللا التز وعدم ا،ذ آيات اهللا هزواًااتخ كل هذا داخل في

وما َأنزَل علَيكُم من {والبينات إليكم،   في إرساله الرسول بالهدى: أي}واذْكُرواْ ِنعمتَ اللِّه علَيكُم{: وقوله
واتَّقُواْ {وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب المحارم،  يأمركم : أي}يِعظُكُم ِبِه{ السنة، : أي}الِْكتَاِب والِْحكْمِة

{ا تأتون وفيما تذرون،  فيم: أي}اللّهِليمٍء عِبكُلِّ شَي اللّه واْ َأنلَماعفال يخفى عليه شيء من : أي}و 
  . وسيجازيكم على ذلك،أموركم السرية والجهرية

  . وصحبهوآله واهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبيه
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

   في تهذيب تفسير ابن كثير المصباح المنير

  ) ١٠٢(سورة البقرة 

   خالد بن عثمان السبت/الشيخ

  

  . وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد

قْتُم النِّساء فَبلَغْن َأجلَهن فَالَ تَعضلُوهن َأن وِإذَا طَلَّ{:  في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
 ِم اآلِخِر ذَِلكُموالْيِباللِّه و ْؤِمني ِمنكُم ن كَانظُ ِبِه موعي وِف ذَِلكرعم ِبالْمنَهياْ بواضِإذَا تَر نهاجوَأز ننِكحي

ي اللّهو رَأطْهو كَى لَكُمَأزونلَمالَ تَع َأنتُمو لَمسورة البقرة) ٢٣٢([ }ع[.  

نزلت هذه اآلية في الرجل يطلق امرأته : -مارضي اهللا تعالى عنه-قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
ها ؤ فيمنعها أولياا وأن يراجعها وتريد المرأة ذلك،فتنقضي عدتها، ثم يبدو له أن يتزوجه طلقة أو طلقتين

  . اهللا أن يمنعوهامن ذلك فنهى

 أيضاً، وكذا قال مسروق وإبراهيم النخعي -مارضي اهللا تعالى عنه- عنه عن ابن عباس وكذا روى العوفي
  . إنها أنزلت في ذلك، وهذا الذي قالوه ظاهر من اآلية:والزهري والضحاك

  : أما بعد،الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم

في هذه اآلية غير بلوغ األجل في بلوغ األجل } وِإذَا طَلَّقْتُم النِّساء فَبلَغْن َأجلَهن{: -تبارك وتعالى-له فقو
وِإذَا طَلَّقْتُم النَّساء فَبلَغْن َأجلَهن فََأمِسكُوهن ِبمعروٍف َأو سرحوهن {: وهي قوله سبحانه اآلية التي قبلها

وٍفِبمرفَالَ { : قوله سبحانهفيإذ معنى بلوغ األجل  ]سورة البقرة) ٢٣١([ }ع نلَهَأج لَغْناء فَبالنِّس ِإذَا طَلَّقْتُمو
نلُوهضبانت منه، ثم وجدت الرغبة بين الزوجين في أن يرجع و طالقاً رجعياً إذا طلقها انقضاء العدة: أي }تَع

 تستعمل في قداللفظة الواحدة ، وهذا دليل على أن  ينبغي عضلهن عن ذلكفال كل واحد منهما إلى صاحبه
  .ٍن متعددةمعا

وِإذَا طَلَّقْتُم النِّساء فَبلَغْن َأجلَهن فَالَ {: وتباينت أقوال المفسرين في المعني بالخطاب في قوله سبحانه
نلُوهضء، أيها األوليا يعني لنساء فبلغن أجلهن فال تعضلوهنإذا طلقتم أيها األزواج اإن المراد : فقيل }تَع

عامة اختاره ، ووالسياق يدل على هذا المعنى داللة ظاهرة، وإن اختلف المقصود بالخطاب في أوله وآخره
رحمه -، وهو الذي ذكره الحافظ ابن كثير -رحمه اهللا– بما فيهم كبير المفسرين ابن جرير الطبري أهل العلم

  .ه عن جماعة هنا ونقل-اهللا

إذا طلقتم أيها  يد وجهة الخطاب فحمله على األولياء في األول واآلخر، والمعنىوحومن أهل العلم من رأى ت
، ثم بعد ذلك عقد النكاحلما كان الطالق ناتجاً عن إنه : وعللوا ذلك بقولهم األولياء النساء فال تعضلوهن،

حملهم على   بهذا االعتبار، وهذا نوع من التكلفترتب على هذا التزويج الطالق، أضيف الطالق إليهم
  . أرادوا أن يوحدوا وجهة الخطابأنهماعتباره 
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النساء فبلغن أجلهن   إذا طلقتم أيها األزواج والمقصود بها األزواج، والمعنىوجهة الخطاب واحدةإن : وقيل
إذا طلق فحمية الجاهلية، على طريقة بعض العظماء، أو بعض من عندهم منعونهن من التزويج، وذلك فال ت

 من ليس له سلطان، وإنما جعلوا الخطاب للزوج األول وهي قد بانت منه -بسلطانه– يمكنها المرأة فإنه ال
  . من النتيجة والعاقبةيكونسباعتبار ما باعتبار ما كان، وكذا أطلقوا على الخاطب الجديد زوجاً 

من فوائد سبب النزول في اآلية فلذا يرجع إليه، ولقد كان المقصود من الخطاب بين الحقيقة أن سبب النزول و
ودة وإن كانت ضعيفة  يوضح المعنى ويرفع اإلشكال على درجات متفاوتة، فطالما هذه االحتماالت موجهأن

، الجميعالسياق يدل على يق الخطاب؛ ألن من تفرهذا نع يموال ، المراديجلي سبب النزول في نظرنا، إال أن 
  .ن جهة اللغة وال من جهة البالغة إخالل ال موليس في هذا

اصطلحوا على والمرأة إذا  جاء بصيغة الجمع، والمراد الرجلالضمير  }ِإذَا تَراضواْ بينَهم ِبالْمعروِف{ :قوله
ما وا يختص بالمهر ويدخل فيه م،  على قدر معين يستحل به الرجل بضع المرآةما يحصل به التراضي

  .واهللا أعلم. -رحمه اهللا– كما يذكر ابن جرير السكنى والمعاملة والحقوق وما أشبه ذلككبسواه يتعلق 

  .أن المرأة ال تملك أن تزوج نفسها، وأنه البد في تزويجها من وليعلى وفيها داللة 

ال بد في ، مما يؤكد على أن المرأة ليس أمرها بيدها، بل لألولياء }فَالَ تَعضلُوهن{: ألن الخطاب في قوله
  .تزويجها من ولي، وإال فال معنى من اإلشارة إليه في اآلية

ال تزوج المرأة المرأة، وال تزوج ((: كما قاله الترمذي وابن جرير عند هذه اآلية، كما جاء في الحديث
  .)١())المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها

  .٢"ي عدلال نكاح إال بولي مرشد وشاهد: "وفي األثر اآلخر

كابن عباس وأبي موسى األشعري من الصحابة  جماعة -صلى اهللا عليه وسلم-رواه عن النبي  أصل الحديث
  .، وهو حديث ثابت مشهور صح من وجوه متعددةوغيرهم... -مرضي اهللا عنه-وأبي هريرة 

فقد روى ، -مارضي اهللا تعالى عنه-وقد روي أن هذه اآلية نزلت في معقل بن يسار المزني وأخته 
 الصحيح عند تفسير هذه اآلية، أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها، ه في كتاب-رحمه اهللا-البخاري 

وهكذا رواه  ٣}فَالَ تَعضلُوهن َأن ينِكحن َأزواجهن{: عدتها فخطبها فأبى معقل، فنزلتفتركها حتى انقضت 
 جرير وابن مردويه من طرق متعددة عن الحسن عن  وابن أبي حاتم وابنهأبو داود والترمذي وابن ماج

 من المسلمين رجالًأنه زوج أخته : معقل بن يسار به، وصححه الترمذي أيضاً، ولفظه عن معقل بن يسار
ها حتى ع فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة لم يراج-صلى اهللا عليه وسلم-على عهد رسول اهللا 

 أكرمتك بها وزوجتك فطلقتها، واهللا ،يا لكع: خطبها مع الخطاب، فقال لهفهويها وهويته، ثم  انقضت العدة
وِإذَا طَلَّقْتُم {: وحاجتها إلى بعلها، فأنزل اهللافعلم اهللا حاجته إليها : ال ترجع إليك أبداً آخر ما عليك، قال

                                                
فإن الزانية هي التي تزوج ((: ، وصحح األلباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير هذا الحديث دون قوله)١/٦٠٦) (١٨٨٢(رواه ابن ماجه برقم  - 1

 ).١٣٢٥٤( فحكم بضعفها برقم ))نفسها

  ).١٣٤٢٨(برقم رواه البيهقي في السنن الكبرى عن ابن عباس  2
 ).٤/١٦٤٥) (٤٢٥٥(باب تفسير سورة البقرة برقم –رواه البخاري في كتاب التفسير  3
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: عاً لربي وطاعة، ثم دعاه فقالسم: ، فلما سمعها معقل قال}وَأنتُم الَ تَعلَمون... { :إلى قوله، }النِّساء

  .وكفرت عن يميني: زاد ابن مردويه )٤( وأكرمكأزوجك

 فإن ، وأياً كان سبب النزول-رضي اهللا عنه-بن عبد اهللا وجاء في بعض الروايات أنها نزلت بسبب جابر 
  .الروايات تعاضدت على أن العضل غالباً ما يكون من قبل األولياء كما نص عليه الجمهور

 هذا الذي نهيناكم عنه من منع الواليا : أي}ذَِلك يوعظُ ِبِه من كَان ِمنكُم يْؤِمن ِباللِّه والْيوِم اآلِخِر{: لهوقو
أن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، يأتمر به ويتعظ به وينفعل له من كان منكم أيها الناس 

 وما فيها من عيد اهللا وعذابه في الدار اآلخرة يؤمن بشرع اهللا ويخاف و: أي}يْؤِمن ِباللِّه والْيوِم اآلِخِر{
 إلى أزوجهن، وترك الحمية في المولياتتباعكم شرع اهللا في رد ا : أي}ذَِلكُم َأزكَى لَكُم وَأطْهر{الجزاء، 

 }وَأنتُم الَ تَعلَمون{وينهى عنه،  من المصالح فيما يأمر به :أي }واللّه يعلَم{ ،ذلك أزكى لكم وأطهر لقلوبكم

  . الخيرة فيما تأتون وال فيما تذرون:أي

 ونيقفهم من ب لاالغلألولياء للداللة على أن األولياء في  }...فَالَ تَعضلُوهن{: إنما كان الخطاب في قوله

ما يصحب هذا ، وغالباً ئناًالمطلقة منه طالقاً بادون رجوع المرأة إلى زوجها حائالً حاجزاً حجر عثرة أو 
أهل المرأة وأهل الرجل، خاصة أن المرأة تُظهر بعد طالقها كل ما أخفته وما لم بين األجواء كدر الطالق ت

صدمة الطالق، أو يطلع عليه وليها من معامالت زوجها ومواقفه معها طيلة فترة التصاقه بها، يدفعها لذلك 
 الشحناء في القلوب، ويبعث على البغضاء، ويذكي نار الغل في النفوس، مما يزيد األمور قد بلغت مداهاكون 

وهذا يخالف المقصد  ه إليها،رجوع  بينه وبينتسكنها النفرة واالمتعاض، ويجعل الولي يصر على الحيلولةف
الشرعي في استدامة الحياة بينهما؛ ألن الرجل قد يرجع إلى صوابه، وكذا المرأة تعود إلى رشدها بعدما 

تهي ثورة الغضب في النفوس فيفكرا بعودة الحياة بينهما ال سيما إذا كان لهما ذرية وأوالد، فإذا وقف تن
فَالَ تَعضلُوهن َأن ينِكحن َأزواجهن ِإذَا تَراضواْ {: األولياء موقفاً مضاداً خالفوا أمر الشارع في ذلك؛ ألنه قال

ي وِف ذَِلكرعم ِبالْمنَهيِم اآلِخِربوالْيِباللِّه و ْؤِمني ِمنكُم ن كَانظُ ِبِه مإلى الحكمة -عز وجل–ثم أشار اهللا  }وع 
عز –من رد الموليات إلى أزواجهن وتذليل األولياء العقبات في حال ما إذا قررا أن يجددا العشرة بينهما فقال 

 -تعالى ذكره-يعني : ر ابن جرير إلى هذه اللفتة الرائعة بقولهأشا، ولقد }ذَِلكُم َأزكَى لَكُم وَأطْهر{: -وجل

َأزكَى { بما أباح لهن من نكاح ومهر جديد أزواجهن، ومراجعة أزواجهن إياهننكاحهن : أي }ذَِلكُم{: بقوله
{ :ويعني بقوله: ، ثم قال... أيها األولياء واألزواج والزوجات}لَكُمكَى لَكُمند اهللا من أفضل وخير ع: أي }َأز

  .فرقتهن أزواجهن

 وذلك أنه إذا كان ؛أطهر لقلوبكم وقلوبهن وقلوب أزواجهن من الريبة:  فإنه يعني بذلك}وَأطْهر{ :وأما قوله
ذلك إلى غير ما أحله اهللا  عالقة حب لم يؤمن أن يتجاوزا -أعني الزوج والمرأة-في نفس كل واحد منهما 

في الحال التي   بنكاح مستأنفاد األزواج التراجع بعد البينونةإذا أرء  األوليا-تعالى ذكره-فأمر اهللا  ...لهما،
 ألن ذلك أفضل لجميعهم، وأطهر ؛وأن يزوجها ته عما أرادت من ذلكأذن اهللا لهما بالتراجع أن ال يعضل ولي

  .ه إليها من المعاني المكروهةلقلوبهم مما يخاف سبوق
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م من سرائرهم وخفيات أمورهم ما ال يعلمه بعضهم من بعض، ودلهم  عباده أنه يعل-تعالى ذكره-ثم أخبر 
نه إنما أمر أولياء النساء بإنكاح من كانوا أولياءه من النساء إذا تراضت إ: بقوله لهم ذلك في هذا الموضع
 لما علم مما في قلب الخاطب ؛المعروف، ونهاهم عن عضلهن عن ذلكالمرأة والزوج الخاطب بينهم ب

-تعالى ذكره-ن غلبة الهوى والميل من كل واحد منهما إلى صاحبه بالمودة والمحبة، فقال لهم م والمخطوب

 وبثوابي وبعقابي في معادكم في اآلخرة، فإني أعلم من قلب ي ما أمرتكم به إن كنتم تؤمنون بافعلوا: 
ر  ولهم، وأزكى وأطه وفعلكم ذلك أفضل لكم عند اهللا،بةما ال تعلمونه من الهوى والمح الخاطب والمخطوبة

  .-رحمه اهللا-ذكره ابن جرير  جيد هذا ملحظف" لقلوبكم وقلوبهن في العاجل

} نتُهوِكسو نقُهِرز لُوِد لَهوعلَى الْمةَ واعضالر ِتمَأن ي ادَأر نِن ِلمِن كَاِملَيلَيوح نهالَدَأو نِضعراتُ ياِلدالْوو
رعِبالْم فَِإن اِرِث ِمثُْل ذَِلكلَى الْوعلَِدِه وِبو لَّه لُودوالَ ما ولَِدهةٌ ِبواِلدو آرا الَ تُضهعسِإالَّ و وِف الَ تُكَلَّفُ نَفْس

َأن تَس دتُّمَأر ِإنا وِهملَيع نَاحٍر فَالَ جتَشَاوا ومنْهاٍض من تَراالً عا ِفصادَأر كُملَيع نَاحفَالَ ج كُمالَدواْ َأوِضعتَر
ِصيرب لُونما تَعِبم اللّه واْ َأنلَماعو اتَّقُواْ اللّهوِف ورعتُم ِبالْمآ آتَيتُم ملَّمسورة البقرة) ٢٣٣([ }ِإذَا س[.  

 سنتان، فال اعتبار بالرضاعة  وهيت أن يرضعن أوالدهن كمال الرضاعةهذا إرشاد من اهللا تعالى للوالدا

 .بعد ذلك

 منو ،}والْواِلداتُ يرِضعن{  مضمنة معنى األمر، فهو أمر بصيغة الخبرصيغة خبريةالخطاب في اآلية جاء ب

  .فيه نظروهذا القول خبر محض، من يرى أن الخطاب في اآلية أهل العلم 

ختار هذا القول ابن جرير الطبري اسرين والفقهاء، وواآلية خاصة بالمطلقات فقط كما قال به جماعة من المف
إن المرأة تعطى أجرة مقابل الرضاع يعطيها الزوج أو وارث الزوج في حال وفاته، : ، وقالوا-رحمه اهللا–

 فإن لم تقبل أجبرت أمه على ، أن ترضع استأجر لولده أخرىن أبت األمفإالصبي، تركة أو يؤخذ من 
  .الرضاع باألجر

  . من الرضاعة إال ما كان دون الحولين فال يحرم}ِلمن َأراد َأن يِتم الرضاعةَ{: ولهذا قال

 إلى الحولين لمن أراد أن يتم الرضاع ويجوز فطامه قبل ذلك،  الرضاعظاهر اآلية واضح في تحديد أمد
ذلك لرضاع قد يحصل بعد بيان الرضاع التام لمن أراد أن يكمله، وإال فإن اوبعض أهل العلم يرى أن المراد 

  .المؤثرة التي يكون بها نبات العظم واللحم تنتهي في الحولينألن الرضاعة وهذا فيه نظر؛ 

 فال ]سورة األحقاف) ١٥([ }وحملُه وِفصالُه ثَلَاثُون شَهرا{:  يقول-عز وجل-ن اهللا إ: من أهل العلم من قالو
فال يبقى للرضاع من لو كان الحمل تسعة أشهر ف ، ستة أشهر للحمل إال-حولين– إذا حذفنا مدة الرضاع يبقى

، ولهذا بعض أهل اًشهر أربع وعشرينأقل من رضع ، وهذا يعني أنه ن شهراًاً وعشريواحدإال الثالثين شهراً 
ن هذا يتفاوت بحسب مدة الحمل، فإذا كان الحمل ستة أشهر فالرضاع يكون في سنتين، وإذا كان ذكر أالعلم 

 ولكن هذا فيه نظر؛  ألن اهللا ذكر المجموع بالثالثينعة أشهر فينقص من الثالثين قدراً؛حمل في تسال
، وأما تحديد ]سورة لقمان) ١٤([ }وِفصالُه ِفي عاميِن{: -سبحانه-والصواب أن الرضاع يكون في عامين لقوله

  .عز وجل-، والعلم عند اهللا  أدنى مدة الحملشهراً للحمل والرضاع في اآلية فالمراد به التنويه علىن الثالثي
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في  أهل العلم هذكرحولين هل يؤثر فيه أو ما يؤثر؟ لكن ما  إذا رضع بعد الا أحكام،وهذه المسألة يترتب عليه
  .بعد الحولين يضر الولد في عقله وبدنهأن الرضاع هذا 

عندما تبناه ،  وهو كبيرة بن ربيعةسالم مولى أبي حذيفة بن عتبرضاعة وأما مسألة رضاع الكبير في قصة 
 ، زيد بن حارثة-سلمصلى اهللا عليه و-كما تبنى رسول اهللا  -رضي اهللا عنه– حذيفة بن عتبة بن ربيعة وأب

 أنكحه بنت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهي -وهو يرى أنه ابنه- وأنكح أبو حذيفة سالماً
 في زيد بن حارثة ما أنزل -تعالى– فلما أنزل اهللا ،ضل أيامى قريشمن أفو، يومئذ من المهاجرات األول

سورة ) ٥([ }ادعوهم ِلآباِئِهم هو َأقْسطُ ِعند اللَِّه فَِإن لَّم تَعلَموا آباءهم فَِإخْوانُكُم ِفي الديِن ومواِليكُم{: فقال

رضي – فجاءت سهلة بنت سهيل ، رد إلى موالهأبله علم ي ن لمم ف،د كل واحد من أولئك إلى أبيه ر]األحزاب
 يا رسول : فقالت-سلمصلى اهللا عليه و-من بني عامر بن لؤي إلى رسول اهللا  امرأة أبي حذيفة -اهللا عنها

، وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني  ولداًكنا نرى سالماً، إنا -صلى اهللا عليه وسلم–اهللا 
 أرضعيه(( :-سلمصلى اهللا عليه و- فقال لها رسول اهللا ؟ه ترى فيكيففقد أنزل فيه ما علمت،  وفُضالً

فأرضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من  ،))تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة
كبير إلى أن رضاع ال واألئمة األربعةمن الصحابة والتابعين ذهب عامة علماء المسلمين  وقد )٥(الرضاعة

 وحملوا هذا الحديث على ، ال أثر له في ثبوت المحرمية-سن الرضاع-وهو من تجاوز السنتين 
  . أو أنه قد نسخ حكمه بما ثبت من أدلة أخرى،الخصوصية

في المحرمية بأن رضاع الكبير يؤثر ترى كانت ف -افقها بعض السلفقد و و-ارضي اهللا عنه-عائشة أما و
تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ا كانت أخذاً من هذا الحديث، ولهذ

أن يدخلن  وأبت أم سلمة وسائر أمهات المؤمنين، ويدخل عليها وإن كان كبيراً خمس رضعات ثم يدخل عليها
رخصة واهللا ما ندري لعلها كانت : عليهن بتلك الرضاعة أحداً من الناس حتى يرضع في المهد، وقلن لعائشة

  . لسالم دون الناس-صلى اهللا عليه وسلم–من النبي 

فهو يرى أن رضاع الكبير يجوز إن احتيج إلى  توسط في هذه المسألة، -رحمه اهللا-وشيخ اإلسالم ابن تيمية 
لكالم فيه نظر، واهللا ا وهذا وقد يجوز للحاجة ما ال يجوز لغيرها،: جعله ذا محرم للحاجة، وتعقب ذلك بقوله

  .لصواب باأعلم

  . وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبهوصلى اهللا
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  تفسير ابن كثير تهذيب  في المصباح المنير

  )١٠٣(سورة البقرة 

   خالد بن عثمان السبت/الشيخ

  

  . وعلى آله وصحبه أجمعين،هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمدالحمد 

ن يرضعن أوالدهن كمال الرضاعة هذا إرشاد من اهللا تعالى للوالدات أ: - تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
، ]سورة البقرة) ٢٣٣([ }ِلمن َأراد َأن يِتم الرضاعةَ{: ر بالرضاعة بعد ذلك ولهذا قالوهي سنتان، فال اعتبا

  .فال يحرم من الرضاعة إال ما كان دون الحولين، فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرم

  .ضاعة ال تحرم إال في الصغر دون الحولينباب ما جاء أن الر: قال الترمذي

ال يحرم من ((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-ارضي اهللا تعالى عنه-ثم روى عن أم سلمة 
هذا حديث حسن صحيح، والعمل على :  وقال،)١())الرضاع إال ما فتق األمعاء في الثدي وكان قبل الفطام

 وغيرهم أن الرضاعة ال تحرم إال -صلى اهللا عليه وسلم-ب رسول اهللا هذا عند أكثر أهل العلم من أصحا
  .ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه ال يحرم شيئاً

  .تفرد الترمذي برواية هذا الحديث، ورجاله على شرط الصحيحين: قلت

ولين، كما جاء في الحديث الذي رواه  في محل الرضاعة قبل الح: أي))إال ما كان في الثدي((: ومعنى قوله
صلى اهللا عليه -لما مات إبراهيم ابن النبي :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-أحمد عن البراء بن عازب 

  .)٢())إن ابني مات في الثدي، إن له مرضعاً في الجنة((:  قال-وسلم

  : بعد أما، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا

 }والْواِلداتُ يرِضعن َأوالَدهن حولَيِن كَاِملَيِن ِلمن َأراد َأن يِتم الرضاعةَ{: قوله تعالى فقد مضى الكالم على

  .وما يتعلق به من مسائل، مما يغنينا عن اإلعادة

  فترةما كان في:  أي))ما كان في الثدي((:  في قوله-صلى اهللا عليه وسلم–لكن ينبغي أن نفهم أن مراده 

فإنهم يعنون بذلك أنه فالن الزال في الثدي، : ولذا إذا قيل، من حياة الطفلهي في العامين األولين والرضاع، 
  .فترة الرضاع، واهللا أعلملم يتجاوز 

صلى اهللا عليه -قال رسول اهللا :  قال-مارضي اهللا تعالى عنه-قطني عن ابن عباس ويؤيده ما رواه الدار
  .)٣()) الرضاع إال ما كان في الحولينال يحرم من((: -وسلم

  . مرفوعاً-مارضي اهللا تعالى عنه-وقد رواه اإلمام مالك في الموطأ عن ثور بن زيد عن ابن عباس : قلت

                                                
1
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2
لما مات - قال -صلى اهللا عليه وسلم– عن النبي -رضي اهللا عنه–، ورواه البخاري عن البراء )٤/٣٠٠) (١٨٦٨٦(رواه أحمد في مسنده برقم  - 
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3
 ).٤/١٧٤) (١٠ (...))ال رضاع إال ما كان((رواه الدارقطني بلفظ  - 
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وكان بعد (( : وزاد-مارضي اهللا تعالى عنه-ورواه الدراوردي عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس 
  . وهذا أصح)٤())الحولين فليس بشيء

أنها كانت ترى رضاع الكبير يؤثر في : -ارضي اهللا تعالى عنه-ي الصحيح عن عائشة وقد روي ف
 تأمر بمن -ارضي اهللا تعالى عنه- والليث بن سعد، وكانت عائشة ،التحريم، وهو قول عطاء بن أبي رباح

    من الرجال لبعض نسائها فترضعه، وتحتج في ذلك بحديث سالم مولى أبي حذيفةادخل عليهأن يتختار 

 امرأة أبي حذيفة أن ترضعه وكان كبيراً، -صلى اهللا عليه وسلم-حيث أمر النبي : -رضي اهللا تعالى عنه-
، ورأين ذلك من -صلى اهللا عليه وسلم-فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة، وأبى ذلك سائر أزواج النبي 

  .الخصائص وهو قول الجمهور

    ذلك على عائشةتر أنها أنك-ارضي اهللا تعالى عنه- وهذا جاء صريحاً في بعض الروايات عن أم سلمة

، وهذا الذي سار عليه -رضي اهللا عنه-لم مولى أبي حذيفة اختص بسرأت أن ذلك م و-رضي اهللا عنها–
إال أن شيخ اإلسالم يرى جواز ذلك  جماهير العلماء سلفاً وخلفاً أن رضاع الكبير ال يؤثر في المحرمية،

  .يس فيها دليل على اختصاصها بسالم، والعلم عند اهللاللحاجة، وأن الواقعة ل

 وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن :أي }وعلَى الْمولُوِد لَه ِرزقُهن وِكسوتُهن ِبالْمعروِف{ :وقوله
  .بالمعروف

األصل أنه ال يلزمها المطلقات، ويرى أن اآلية خاصة ب اآلية عامة في عموم النساء، وبعض أهل العلم: قيل
وتطالب بالكسوة والنفقة، اإلرضاع، مقابل هذا تأخذ أجرة لها الحق أن ، وفي حال الخيار هاولدإرضاع 

  :وأوجب العلماء عليها إرضاع ابنها في صور معدودة منها

  .إذا لم يقبل الرضاع إال من ثدي أمه -

 .ضعةمرال إذا كان األب معدماً فقيراً ال يملك نفقة -

 .ت المرضعات في البلد بعد البحث والتحريإذا فقد -

غير المطلقة أن ترضع فهل يجب على المرأة  حاضرات األب موسر والمراضعإن ثبت أن : وهنا مسألة
هذا يختلف من امرأة المرأة؟ كأن يقال الشريفة ال يجب عليها اإلرضاع، أم أن وأن تطالب بالنفقة؟ الولد، 

 يجب عليها اإلرضاع فيفرق بين النساء بهذا االعتبار، هذه مسائل والمرتبةلتي دونها في الشرف والمرأة ا
  .محلها الفقهمعروفة 

ال  فإنهم وإسحاق بن راهويه ومن وافقهم، لكن من رأى عموم اآلية في المطلقات وغيرهن كاإلمام أحمد
حيث الوالدة في أول الوجوب ، وبعضهم يخص الولد إال في الحاالت المذكورة على المرأة أن ترضع ونجبوي

  . بحالال غنى للصبي عنه أو للمولودأ؛ إذ يرون أنه بيكون لبن األم اللِّ

ثم  }...والْواِلداتُ يرِضعن َأوالَدهن{ : عن قتادة أنه نزل أوالًهروي ويابن عطيةوبعضهم قال بالنسخ كما ينقل 
ألن الشيء إنما ينسخ  وضعيف؛ هذا القول متداعإال أن  }ضاعةَِلمن َأراد َأن يِتم الر{: نسخت بقوله تعالى

  . وما محمله هنا إال أنّه نسخ في األخف،بنقيضه

                                                

4
 ).٧/٤٢٦) (١٥٤٤٥(رواه البيهقي في السنن الكبرى برقم  - 
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تدل على أن فهي  ]سورة الطالق) ٦([ }وِإن تَعاسرتُم فَستُرِضع لَه ُأخْرى{:  واضحة الداللةآية سورة الطالقو
 -واهللا أعلم-حل خالف، ولعل األقرب وأما غير المطلقة فهذا م، أجر الرضاعةشك أنها تستحق  المطلقة ال

  .األجرة، واهللا أعلمولد، ومن حقها أن تطالب بالنفقة وإرضاع ال أن المرأة ال يجب عليها

هن  وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوت:أي }وعلَى الْمولُوِد لَه ِرزقُهن وِكسوتُهن ِبالْمعروِف{ :وقوله
 بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف وال إقتار، بحسب قدرته في يساره :أي، بالمعروف

ِلينِفقْ ذُو سعٍة من سعِتِه ومن قُِدر علَيِه ِرزقُه فَلْينِفقْ ِمما آتَاه اللَّه لَا { : كما قال تعالىوتوسطه وإقتاره
  .]سورة الطالق) ٧([ }لَّا ما آتَاها سيجعُل اللَّه بعد عسٍر يسرايكَلِّفُ اللَّه نَفْسا ِإ

 ،يختلف بحسب الزمان والمكان منها هذه الصورة، والعرف فيها على العرفكثيرة أحال أشياء في القرآن 
، يرهبلد غ، ومن بلد إلى ، ويختلف من وقت إلى آخروحال الرجل وحال المرأة من اإلعسار واإليسار

ما اعتادت عليه في بيت أهلها من اللباس : والعلماء تكلموا في المقدار الذي تعطاه األم المرضعة فقالوا
  . فإن ذلك يطلب منهوالطعام والسكنى

له منها ولد فأرضعت له ولده، وجب على الوالد نفقتها وكسوتها وإذا طلق زوجته : قال الضحاك
  .بالمعروف

  .أة المطلقةكالم الضحاك يعني به المرو

دفعه إذا ولدته حتى  بأن تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته، ولكن ليس لها :أي }الَ تُضآر واِلدةٌ ِبولَِدها{: وقوله
الذي ال يعيش بدون تناوله غالباً، ثم بعد هذا لها دفعه عنها إن شاءت، ولكن إن كانت مضارة تسقيه اللِّبأ 

  .}ولُود لَّه ِبولَِدِهوالَ م{: رار لها، ولهذا قاليحل له انتزاعه منها لمجرد الضكما ال  ألبيه فال يحل لها ذلك

  :صريفيحتمل معنيين من جهة الت }الَ تُضآر واِلدةٌ ِبولَِدها{: -تبارك وتعالى-قوله 

  .، ويمكن أن تتضمن معنى النهيعلى سبيل اإلخبارذلك بالرفع، ويكون  رضاِرال تُ: األول

كل واحد من هذين المعنيين تشهد له قراءة غير يكون ذلك على سبيل النهي، و، وبالنصب رضاِرال تُ: الثاني
وهذا الحمل يعتبر من قبيل المشترك اللفظي السائر على طريقة القرآن ،  يمكن حمل معنى اآلية عليهامتواترة

 والد الصبي، وكذافاألم منهية أن تضار ثيرة، في التعبير عن الشيء باأللفاظ القليلة الدالة على المعاني الك

واهللا ، -رحمه اهللا-ذهب إليه كبير المفسرين ابن جرير الطبري القول والده منهي عن مضارة األم، وهذا 
  .أعلم

  .وصلى اهللا وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه
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  ميبسم اهللا الرحمن الرح
  تفسير ابن كثير تهذيب  في المصباح المنير

  )١٠٤(سورة البقرة 

   خالد بن عثمان السبت/الشيخ

  

  :والسالم على رسول اهللا، وبعد، والصالة الحمد هللا

قريبه،  في عدم الضرار ل: قيل،}وعلَى الْواِرِث ِمثُْل ذَِلك{:  وقوله تعالى:- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
ما على والد الطفل من اإلنفاق على والدة الطفل، والقيام   عليه مثل: وقيل،مجاهد والشعبي والضحاك: قاله

  .ذلك ابن جرير في تفسيرهوقد استقصى ، وهو قول الجمهور، بحقوقها وعدم اإلضرار بها

  :والسالم على رسول اهللا، أما بعد والصالة ،الحمد هللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :شيئان }وعلَى الْواِرِث ِمثُْل ذَِلك{: سبحانهقوله فيحتمل في المراد ب

مأمورة بأن ال تلحق والمعنى أنها عدم المضارة، في يعني : مثل ذلكوارث الصبي إذا مات الوالد : األول
لمرأة بسبب بهذه ا الضرر ا بأن ال يلحقانمأمور -في حال موت والده-ووارثه الضرر بالولد، ووالد الصبي 

الَ تُضآر واِلدةٌ ِبولَِدها والَ مولُود لَّه ِبولَِدِه وعلَى {ن اآلية يتحدث عما قبله مباشرة الجزء مالصبي، فهذا 
اِرِث ِمثُْل ذَِلكفي عدم المضارة: أي }الْو.  

 من النفقة واألجرة التي تكون بسبب :أي }وعلَى الْواِرِث ِمثُْل ذَِلك{: يحتمل أن يكون المراد من قوله: الثاني
 أو، أو وارث والد الصبيبعد موت األب،  الذين تولوا أمر هذا الصبي  الرضاع، سواء قلنا بأن الورثة همهذا

 فهذه احتماالت وأقوال في المراد رث الصبي نفسه من أحد األبوين، أو أن المقصود وارث المرضعةاو
، وعليه أن أال يلحق الضرر باآلخرفي تصريف شئونه فعليه  لى الصبيإن من تو: باآلية، وخالصة القول

  .ألم المرضعةالنفقة ل يدفع

 أجله، وهو ما يتعلق بالرضاع المعنى الذي سيقت اآلية من اإلشارة ترجع إلىأن باعتبار وهذا االحتمال 
  .ونفقته، ال إلى األقرب من المذكورات وهو عدم الضرر وأجرته

 إلشارة في اآلية إلى أقرب المذكورات فيكون المراد من اآلية عدم الضرر، وهذا أحد المعنيينوأما إذا جعلنا ا

   اختاره القرطبي ، وقاله مجاهد والشعبي والضحاكفي عدم الضرار لقريبه : قيل: اللذين نقلهما ابن كثير قال

  .-رحمه اهللا-

ما على  عليه مثل: وقيل: عن الجمهور بقولهويمكن أن تحمل اإلشارة على المعنيين وهو ما نقله ابن كثير 
هذا القول بناء على جمع ف والقيام بحقوقها، وعدم اإلضرار بها ،والد الطفل من اإلنفاق على والدة الطفل

لد ويتحمل النفقة األب، وال يحق المعنيين، كأنه جعل اآلية سيقت لتقرير هذا المعنى، أن األم ترضع الو
  .بين المعانيجمع أن يتفسير آلخر، وهذا من أحسن ما يكون في الباحدهما أن يلحق الضرر أل

والَ يِحيطُون ِبشَيٍء {: -تبارك وتعالى-في قوله جاء ما  فيه على المعنيين تحمل اإلشارةأن يمكن ومثل ما 
أيديهم وما خلفهم، بعلم ما بين بعلم اهللا، أو : فاآلية تحتمل المعنيين ]سورة البقرة) ٢٥٥([ }من ِعلِْمِه ِإالَّ ِبما شَاء
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من علم ما بين أيدهم وما خلفهم وطون بشيء من علم اهللا، يإذا كانوا ال يحأنهم : وبين المعنيين مالزمة مفادها
  .كثيرةفي هذا الباب مثلة األو  من باب أولى،-عز وجل-علم اهللا اإلحاطة بف

  .النسخ ال يثبت باالحتمالأن القاعدة األصولية اآلية منسوخة، و: وبعض أهل العلم يقول

فَِإن َأرضعن لَكُم {:  يقول-عز وجل-اهللا ، والصواب خالفه؛ ألن هذه اآلية في المطلقة: بعضهم يقولو
نهورُأج نى{: ويقول في نفس اآلية ،}فَآتُوهُأخْر لَه ِضعتُرفَس تُمراسِإن تَعسورة الطالق) ٦[( }و[.  

على جواز دفع النفقة للقريب كاألب واألم،  -رحمهم اهللا- يحتج بها بعض الفقهاء -لمناسبةبا–هذه اآلية و
  :والمسألة فيها تفصيل

  .فإذا كانت الزكاة لألصول والفروع فاإلجماع منعقد على أنها ال تعطى لألصول والفروع، وإن علوا أو نزلوا

طائفة من أهل العلم وأن ذلك بحسب حال هذا وأما إذا كانت للحواشي كاألخ واألخت فالتفصيل قائم عند 
 مثل مسألة هلك هالك عن أخ وأب فيجوز أن يعطى األخ من ،المعطى، فإن كان المعطي يرثه فإنه ال يعطيه

 من  فإنه يرث في هذه الصورة فال يعطى ألنه محجوب باألب، بخالف لو هلك هالك عن أخ وبنت؛الزكاة
 بناء على تفسير هذه اآلية بالنفقة، إذ لو فسرناها }وعلَى الْواِرِث ِمثُْل ذَِلك{: الزكاة واستدلوا على هذا بقوله
  .- أجرة ونفقة المرضعة أو األميعني-فجعل ذلك حقاً على الوارث : قالوا ،بعدم الضرر فال وجه لالستدالل

 عن :ن الثوريوقال سفيا، وقد ذكر أن الرضاعة بعد الحولين ربما ضرت الولد إما في بدنه أو عقله

  .ال ترضعيه: األعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه رأى امرأة ترضع بعد الحولين فقال

وذكر  -رحمه اهللا-ابن القيم  فقد خالف هذا ليس محل اتفاق بين أهل العلمو ، في غير محلهاألنها رضاعة
، وأحسن ما ةالثالثسنة التصف ن على األقل أن يرضع إلى ميحسن و بعد الحولين، ينتفع بالرضاعبأن الطفل

، وأما الخريف فألنه يستقبل الصيففألنه  الربيع أما ،-الربيعالخريف أو – في وقت االعتداليكون الفطام 
الناس بحاجة إلى و  فتكون الحرارة الغريزية أوفر،لطعام أكثر منه في الصيفه ليكون نهميستقبل الشتاء ف

لصيف، وكذلك أيضاً في الجماع عندهم من القدرة عليه والنهم به الطعام في الشتاء أكثر من حاجتهم إليه في ا
  .أعظم ما يكون في الصيف، وذلك لوفور الحرارة الغريزية

 فإن : أي]سورة البقرة) ٢٣٣([ }فَِإن َأرادا ِفصاالً عن تَراٍض منْهما وتَشَاوٍر فَالَ جنَاح علَيِهما{: وقوله تعالى
عليه، فال  وأجمعا ، على فطامه قبل الحولين ورأيا في ذلك مصلحة له، وتشاورا في ذلكاتفق والدا الطفل

خذ منه أن انفراد أحدهما بذلك دون اآلخر ال يكفي، وال يجوز لواحد منهما أن جناح عليهما في ذلك، فيؤ
ظر في أمره، قاله الثوري وغيره، وهذا فيه احتياط للطفل وإلزام للن يستبد بذلك من غير مشاورة اآلخر

 حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهما، وأرشدهما إلى ما يصلحهما  بعباده-رحمة اهللا-وهو من 
فَِإن َأرضعن لَكُم فَآتُوهن ُأجورهن وْأتَِمروا بينَكُم ِبمعروٍف وِإن {: ال في سورة الطالقويصلحه كما ق

  .]سورة الطالق) ٦([ }خْرىتَعاسرتُم فَستُرِضع لَه ُأ

 إذا : أي}وِإن َأردتُّم َأن تَستَرِضعواْ َأوالَدكُم فَالَ جنَاح علَيكُم ِإذَا سلَّمتُم مآ آتَيتُم ِبالْمعروِف{: وقوله تعالى
 وال ،يها في بذله أو لعذر له فال جناح عل،لد إما لعذر منهاة والوالد على أن يستلم منها الواتفقت الوالد
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عليه في قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتي هي أحسن، واسترضع لولده غيرها باألجرة 
  .بالمعروف، قاله غير واحد

 والتراضي بينهما بإرضاع الولد من مرضعة غير األم، وهذا المسالمة من المراد بالتسليميكون أن ويحتمل 
لذلك جاءت نسبة وواضحة في ثبوت أجرة اإلرضاع لألم إذا أبته إال بمقابل، ألن داللة اآلية  القول فيه بعد؛

} وعلَى الْمولُوِد لَه{ :الولد في اآلية لألب لتقرير أحقية األم في مطالبة ولي الولد بأجرة اإلرضاع قال سبحانه

  .ة مع زوجها، واهللا أعلمواألكمل واألحسن أن ال تأخذ األجرة مقابل إرضاعه إكراماً لولدها وإحساناً للعشر

 فال يخفى : أي}واعلَمواْ َأن اللّه ِبما تَعملُون بِصير{ في جميع أحوالكم، :أي }واتَّقُواْ اللّه{ :وقوله تعالى
  .عليه شيء من أحوالكم وأقوالكم

 وارثه، وهذا ويدخل في طلب تقواه ما يتصل بإرضاع الولد وعدم إلحاق الضرر بأمه، أو بوالد الصبي أو
التفسير جاٍر على عادة السلف في ربط المعنى بأقرب مذكور، والمعنى واتقوا اهللا فيما ذكر من األمور 

  .السالفة

لَغْن َأجلَهن والَِّذين يتَوفَّون ِمنكُم ويذَرون َأزواجا يتَربصن ِبَأنفُِسِهن َأربعةَ َأشْهٍر وعشْرا فَِإذَا ب{: وقوله تعالى
  .]سورة البقرة) ٢٣٤([ }للّه ِبما تَعملُون خَِبيرفَالَ جنَاح علَيكُم ِفيما فَعلْن ِفي َأنفُِسِهن ِبالْمعروِف وا

هذا أمر من اهللا للنساء الالتي يتوفى عنهن أزواجهن أن يعتددن أربعة أشهر وعشر ليال، وهذا الحكم 
مدخول بهن وغير المدخول بهن باإلجماع، ومستنده في غير المدخول بها عموم اآلية يشمل الزوجات ال

  .الكريمة

يذكرون في كثير من األحيان قضية على حكمة العدة للمتوفى عنها زوجها ف -رحمهم اهللا-الفقهاء ينص 
ى عنها زوجها قبل والمالحظ أن العدة ليست فقط لمجرد استبراء الرحم؛ ألن المرأة قد يتوفاستبراء الرحم، 

ثم مات عنها، بية ما رآها قط لو تزوج مشرقي بمغر: الدخول بها، ويذكر الفقهاء لذلك صوراً عديدة منها
  :فيوجبون عليها العدة ألمرين

 في كل الحاالت، بدليل أن تقضية ليسوهذه ال،  وحرمتهحق الزوجمراعاة ل: ثانياًستبراء الرحم، وال: األول
بمجرد وضع الحمل، ولو كان بعد الوفاة بلحظة ا زوجها ثم وضعت الحمل تنتهي عدتها المرأة إذا مات عنه
  .على قول الجمهور

رضي اهللا تعالى - وصححه الترمذي أن ابن مسعود ، وأهل السنن،هذا الحديث الذي رواه اإلمام أحمدو
ليه مراراً في ذلك ولم يدخل بها ولم يفرض لها، فترددوا إسئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها  -عنه
أقول فيها برأيي، فإن يكن صواباً فمن اهللا، وإن يكن خطًأ فمني ومن الشيطان، واهللا ورسوله بريئان : فقال

داق كامالً، وفي لفظمنه، لها الص:وعليها العدة ولها الميراث، فقام داق مثلها ال وكس وال شطط،  لها ص
 قضى به -صلى اهللا عليه وسلم-سمعت رسول اهللا :  فقال-رضي اهللا تعالى عنه-معقل بن يسار األشجعي 

ع في بو١(فرح عبد اهللا بذلك فرحاً شديداً، ف-ارضي اهللا تعالى عنه-ر(.  

                                                

1
، )٧/٣٠٨) (٤٢٧٦(، وأحمد برقم )٦/١٢١) (٣٣٥٤(، والنسائي برقم )٣/٤٥٠) (١١٤٥(، وسنن الترمذي )٢/٢٠٢) (٢١١٨(رواه أبو داود برقم  - 

 ).١٩٣٩(مختصر إرواء الغليل برقم وصححه األلباني في 
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 قضى به في بروع -صلى اهللا عليه وسلم-نشهد أن رسول اهللا : وفي رواية فقام رجال من أشجع فقالوا
  .)٢(بنت واشق

ال يزاد عليه أي  "شطط: "الذي يكون لمثيالتها، وقوله من حقهانقص  يعني ال ي"ال وكس: "ومعنى قوله
  .ل أكثر مما ينبغي أن يعطيه لمثلهايحموفيفرض لها أكثر مما تستحق، باإلجحاف 

  .أو بالكسر كسر الباء" بروع"إما بالفتح : بروع

عده سوى وال يخرج من ذلك إال المتوفى عنها زوجها وهي حامل، فإن عدتها بوضع الحمل، ولو لم تمكث ب
، ولما ثبتت به ]سورة الطالق) ٤([ }وُأولَاتُ الَْأحماِل َأجلُهن َأن يضعن حملَهن{ :لحظة؛ لعموم قوله تعالى

أنه توفي : المخرج في الصحيحين من غير وجه-اى عنهرضي اهللا تعال-األسلمية  بيعةالسنة في حديث س 
  . حملها بعد وفاتهتعنها زوجها سعد بن خولة وهي حامل فلم تنشب أن وضع

  ...ه بليال، فلما تَعلّت من نفاسهاوفي رواية فوضعت حملها بعد

  .وذهب عنها أثرهيعني ارتفعت من النفاس، 

ما لي أراك متجملة، لعلك ترجين النكاح، : كك، فقال لهافدخل عليها أبو السنابل بن بع، طابتجملت للخُ
فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي : واهللا ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر، قالت سبيعة

ضعت  فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين و-صلى اهللا عليه وسلم-حين أمسيت فأتيت رسول اهللا 
  .)٣(" لييج إن بداحملي، وأمرني بالتزو

إنها تعتد :  فقال-رضي اهللا تعالى عنه- كعليوخالف بعض السلف في عدة الحامل إذا توفي عنها زوجها 
مع  ]سورة الطالق) ٤([ }وُأولَاتُ الَْأحماِل َأجلُهن َأن يضعن حملَهن{: بأطول األجلين، ومستندهم قوله تعالى

 ]سورة البقرة) ٢٣٤([ }وفَّون ِمنكُم ويذَرون َأزواجا يتَربصن ِبَأنفُِسِهن َأربعةَ َأشْهٍر وعشْراوالَِّذين يتَ{: قوله

إنها تبقى األجلين بحسب حالها، فإن كان األكثر هو مدة : فأراد أن يجمع بين اآليتين ويحتاط للعدة، فقال
ال نترك كتاب اهللا : هلرد على حديث معقل بن يسار األشجعي بقو والحمل بقيت، أو األشهر األربعة بقيت،

  . ردهذلكألجل  هلقول أعرابي، كأنه لم يثبت عنده، ولم يتوثق من

والَِّذين {العام :  فهم يجعلون األول من باب العام والثاني من باب الخاص، ويقولونوأما الجمهور فعلى خالفه
 ونذَريو ِمنكُم نفَّوتَوايشْرعٍر وةَ َأشْهعبَأر ِبَأنفُِسِهن نصبتَرا ياجواِل { يحمل على الخاص، }َأزملَاتُ الَْأحُأوو

نلَهمح نعضَأن ي نلُهأكثر أو  تسعة أشهر أو-قصر حملها فإنها تبقى مدة الحمل ، فالحامل سواء طال أو }َأج
  .مهاثم تنقضي عدتها وتُستبرأ رح -أقل

 ؛وقد ذكر سعيد بن المسيب وأبو العالية وغيرهما أن الحكمة في جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً

  .الحتمال اشتمال الرحم على حمل

                                                
2
 ).٧/٣٠٨) (٤٢٧٦(، وأحمد برقم )٢/٢٠٢) (٢١١٨(رواها أبو داود برقم  - 

3
باب انقضاء عدة المتوفى عنها –، ومسلم في كتاب الطالق )٤/١٤٦٦) (٣٧٧٠(باب فضل من شهد بدرا برقم –رواه البخاري في كتاب المغازي  - 

 ).٢/١١٢٢) (١٤٨٤(زوجها وغيرها بوضع الحمل برقم 



 ٥

ال مجال زوجها قبل الدخول بها فن مات عنها ثالً مماة في كل حالة على حسب كما سبق، فمراعهذه الحكمة 
زوجها فليس عليها عدة، وإنما العدة لها من باب  بدليل أنه لو طلقها ، في هذه الصورة للرحم قطعاًطلالحتيا

  .من ذلك الحمل إذا وضعت بعد وفاتهستثنى ا و، الزوج مرعيةأن حرمة

 الذي -رضي اهللا تعالى عنه-في حديث ابن مسعود جاء فإذا انتظر به هذه المدة ظهر إن كان موجوداً كما 
 يجمع في بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، إن خلق أحدكم(( في الصحيحين وغيرهما

 ، فهذه ثالث أربعينات بأربعة أشهر)٤())ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح
  . واهللا أعلم، بعدها لما قد ينقص بعض الشهور، ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيهرواالحتياط بعش

  .وجهه ظاهرعتبار هذه المدة في عدة المتوفى عنها زوجها، والهذا تعليل 

    هنا، ويؤيدهم ما رواه اإلمام أحمد عن  ومن هنا ذهب من ذهب إلى أن عدة أم الولد عدة الحرة ها

ال تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفى :  أنه قال-مارضي اهللا تعالى عنه-عمرو بن العاص 
  .هعة أشهر وعشر، رواه أبو داود وابن ماجعنها سيدها أرب

 يد القاسم بن سالم، وصححه وأبي عب،ضعفه بعض أهل العلم كاإلمام أحمدهذا األثر عن عمرو بن العاص 

، وقول الصحابي إذا خالفه غيره فإنه يفقد من المعاصرين -رحمه اهللا–بعض أهل العلم كالعالمة األلباني 
تعتد ثالث : ح، ولذا بعضهم ذهب إلى أنها تعتد نصف عدة الحرة، وقيلحجيته، ويصار حينها إلى الترجي

  .حيضات

لصغر تعتد بحيضة، فإن كانت ال تحيض  أنها -سوى األحنافومنهم األئمة الثالثة -الجمهور الذي عليه و
  .سنها أو يأسها فإنها تبقى شهراً واحداً

إذا عدتها فإن التي ال ولد لها ى العكس من الجارية وهي عل فهي الجارية التي لها ولد،أم الولد المراد بوأما 
بعض أهل العلم كابن العربي عليه تعتد شهرين وخمسة أيام، وهذا نقل ف عدة الحرة فنصتوفى عنها سيدها 

  .، واهللا أعلم اإلجماع-صاحب أحكام القرآن-

 }للّه ِبما تَعملُون خَِبيرا فَعلْن ِفي َأنفُِسِهن ِبالْمعروِف وافَِإذَا بلَغْن َأجلَهن فَالَ جنَاح علَيكُم ِفيم{: وقوله تعالى

  .]سورة البقرة) ٢٣٤([

 لما ثبت في الصحيحين من غير وجه ؛يستفاد من هذا وجوب اإلحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتها
صلى اهللا عليه -ن رسول اهللا  أ-مارضي اهللا تعالى عنه- المؤمنين يعن أم حبيبة وزينب بنت جحش أم

ال يحل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن تحد على ميت فوق ثالث، إال على زوج أربعة ((:  قال-وسلم
  .)٥())أشهر وعشراً

                                                
4
، ومسلم في كتاب )٦/٢٧١٣) (٧٠١٦(برقم  ]سورة الصافات) ١٧١([ }ولَقَد سبقَتْ كَِلمتُنَا ِلِعباِدنَا الْمرسِلين{ باب –رواه البخاري في كتاب التوحيد  - 

 ).٤/٢٠٣٦) (٢٦٤٣(م  باب كيفية الخلق اآلدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته برق-القدر 

5
 باب وجوب اإلحداد في –، ومسلم في كتاب الطالق )١/٤٣٠) (١٢٢١( باب حد المرأة على غير زوجها برقم –رواه البخاري في كتاب الجنائز  - 

 ).٢/١١٢٣) (١٤٨٦(عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إال ثالثة أيام برقم 



 ٦

صلى اهللا –يا رسول اهللا : أن امرأة قالت: -ارضي اهللا تعالى عنه-وفي الصحيحين أيضاً عن أم سلمة 
، ))ال((: ، كل ذلك يقول))ال((:  فقالنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها،عإن ابنتي توفي  -عليه وسلم

  .)٦("مرتين أو ثالثاً

  ومع ذلك منعها النبي  الذي ال لون، ثمد األحمرنوع اإللعالج، وقد يكون من ة الحاج مع أن الكحل قد يكون

  . منه لكنه علل-صلى اهللا عليه وسلم-

  ...حداكن في الجاهلية تمكث سنةإعشر، وقد كانت إنما هي أربعة أشهر و(( :ثم قال

وكذا يجب أن تجتنب ، يهمع حاجتها إلمن الكحل  على وجوب اإلحداد من الحديث أنه منعهاوجه االستدالل 
يتَربصن ِبَأنفُِسِهن { :؛ لعموم اآلية وال تتزوج وال تخطب وكل ما يرغب الرجال بها،الزينةفي العدة المرأة 
عباَأرشْرعٍر ولوجوب إال لصارف، فيجب على ن معنى األمر، واألمر األصل فيه ا وهذا خبر مضم}ةَ َأشْه

ال يقوم غيرها مقامها فيها، وخروجها بالنهار أسهل من  ال تخرج إال لحاجة في بيتها المرأة أن تبقى هذه المدة
  .لتنظف، ومكالمة الرجال بالمعروفا و،خروجها بالليل، أما األمور األخرى فال تمنع منها كاالغتسال

  ..كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشاً: -ارضي اهللا تعالى عنه-قالت زينب بنت أم سلمة 

وال تبحث عن أضيق مكان في البيت وتكتن به، والمقصود أنها  بيت صغير ضيق نازل السقف، :حفشال
  .لمعتدة في وفاة زوجها في الجاهليةتغتسل سنة كاملة، فهذه الهيئة التي كانت عليها ا

  .رةع حتى تمر بها سنة، ثم تخرج فتعطى بر ثيابها، ولم تمس طيباً وال شيئاًولبست ش

  .العدة والخروج منهاالنتهاء  هذه إشارة

  ...فترمي بها ثم تؤتى بدابة، حمار أو شاة أو طير فتفتض به

  .فرجهاأو الحيوان ذا الطائر ه تمسح بابمعنى أنه

  .لما تفتض بشيء إال ماتفق

  .ر من األذى والقذوذلك لشدة ما علق بها

والغرض أن اإلحداد هو عبارة عن ترك الزينة من الطيب ولبس ما يدعوها إلى األزواج من ثياب وحلي 
وغير ذلك، وهو واجب في عدة الوفاة قوالً واحداً، ويجب اإلحداد على جميع الزوجات المتوفى عنهن 

  .افرة لعموم اآلية ذلك الصغيرة واآليسة والحرة واألمة والمسلمة والكأزواجهن سواء في

 قال }فَالَ جنَاح علَيكُم{ انقضت عدتهن، قاله الضحاك والربيع بن أنس، :أي }فَِإذَا بلَغْن َأجلَهن{: وقوله
 ال العوفي عن ابن عباس  يعني النساء الالتي انقضت عدتهن، وق}ِفيما فَعلْن{أي على أوليائها، : الزهري

 فإذا انقضت عدتها فال جناح عليها أن ،إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجها: -رضي اهللا تعالى عنه-
ريج عن ، وروي عن مقاتل بن حيان نحوه، وقال ابن ج فذلك المعروفتتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج

النكاح الحالل الطيب، وروي عن الحسن :  قال}َأنفُِسِهن ِبالْمعروِفِفي  ِفيما فَعلْن فَالَ جنَاح علَيكُم{: مجاهد
  . والسدي نحو ذلكيوالزهر
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 باب –، ومسلم في كتاب الطالق )٥/٢٠٢٤) (٥٠٢٤(لمتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا برقم  باب تحد ا–رواه البخاري في كتاب الطالق  - 

 ).٢/١١٢٤) (١٤٨٨(وجوب اإلحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إال ثالثة أيام  برقم 



 ٧

ال يليق من مكارم ما شى افتتح- لمعتدة عدة الوفاة أن تتهيأ للخطاب في المعروف ل-عز وجل–فأباح اهللا 
 -فهذا ليس من المعروفنحوه  والتبرج وإظهار الزينة أمام الرجال األجانبمشين المروءات كأو األخالق 

  . إثمالووال يلحقها في ذلك معرة 

  .واهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه
 



 ١

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  تفسير ابن كثير تهذيب  في المصباح المنير

  )١٠٥(سورة البقرة 

   خالد بن عثمان السبت/الشيخ

  

  . وعلى آله وصحبه أجمعين،هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمدالحمد 

 علَيكُم ِفيما عرضتُم ِبِه ِمن ِخطْبِة النِّـساء  والَ جنَاح{:  في تفسير قوله تعالى - تعالى رحمه اهللا -قال المفسر   

َأو َأكْنَنتُم ِفي َأنفُِسكُم عِلم اللّه َأنَّكُم ستَذْكُرونَهن ولَِكن الَّ تُواِعدوهن ِسرا ِإالَّ َأن تَقُولُـواْ قَـوالً معروفًـا والَ                     
ى يبلُغَ الِْكتَاب َأجلَه واعلَمواْ َأن اللّه يعلَم ما ِفي َأنفُِسكُم فَاحذَروه واعلَمـواْ َأن اللّـه     تَعِزمواْ عقْدةَ النِّكَاِح حتَّ   

ِليمح سورة البقرة) ٢٣٥([ }غَفُور[.  

 أزوجهن من غير تصريح، قال      ةوال جناح عليكم أن تعرضوا بخطبة النساء في عدتهن من وفا          : يقول تعالى 
 فـي   -مـا رضي اهللا تعـالى عنه    -الثوري وشعبة وجرير وغيرهم عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس            

إنـي أريـد التـزويج،    : التعريض أن يقول  : قال} والَ جنَاح علَيكُم ِفيما عرضتُم ِبِه ِمن ِخطْبِة النِّساء        {: قوله
 وددت أن اهللا رزقني     :، وفي رواية  -معروفيعرض لها بالقول بال   - وإني أحب امرأة من أمرها ومن أمرها      

  .وال ينتصب للخطبة  ونحو هذا،امرأة

والَ جنَاح علَيكُم ِفيما عرضتُم ِبـِه ِمـن         {: -مارضي اهللا تعالى عنه   -ورواه البخاري تعليقاً عن ابن عباس       
  .سر لي امرأة صالحةيلوددت أن يإني أريد التزويج وإن النساء لمن حاجتي، و:  هو أن يقول}ِخطْبِة النِّساء

 والزهـري  وقتادة والحسن والشعبي وإبراهيم النخعي  وسعيد بن جبير   وطاوس وعكرمة  وهكذا قال مجاهد  

إنه يجوز  : والقاسم بن محمد وغير واحد من السلف واألئمة في التعريض          ومقاتل بن حيان   قصيدويزيد بن   
كمـا    وهكذا حكم المطلقة المبتوتة يجوز التعريض لها       تصريح لها بالخطبة،  من غير   زوجها  للمتوفى عنها   

 حين طلقهـا زوجهـا أبـو        -ارضي اهللا تعالى عنه   - لفاطمة بنت قيس     -صلى اهللا عليه وسلم   -قال النبي   

       آخر ثالث تطليقات، فأمرها أن تعتد فـي بيـت ابـن أم مكتـوم                -رضي اهللا تعالى عنه   -عمرو بن حفص    

رضي اهللا  - أسامة بن زيد     ا فلما حلت خطب عليه    ))فإذا حللِت فآذنيني  ((: ها وقال ل  -رضي اهللا تعالى عنه   -
  .ها مواله فزوجها إي-ماتعالى عنه

  .التصريح بخطبتها وال التعريض لها، واهللا أعلمفأما المطلقة فال خالف في أنه ال يجوز لغير زوجها 

  : أما بعد،ى رسول اهللالحمد هللا، والصالة والسالم عل، بسم اهللا الرحمن الرحيم

تـي  ال ال من خطبة النـساء   اإلنسان  عرض به   ي فيما   -اإلثموهو  -رفع الجناح   هذا الخطاب في اآلية يفهم منه       
ونحو ذلك مـن العبـارات   رغب فيها كثيراً،   أنا أبحث عن امرأة، أو مثلك ي      : يقولبأن  ،  توفي عنهن أزواجهن  

وقد يختلفون فـي     التعريض متفاوتة،    ي التمثيل على   بأن رغبته متجهة إليها، وعبارات أهل العلم ف        التي تشعر 
بعض أهل العلم   فال تسبقيني بنفسك،    : التعريض، فمثالً لو قال لها    هل هي من قبيل التصريح أو       األلفاظ  بعض  
ألن  التصريح فهو قريب منه غاية القـرب؛      إن لم يكن من قبيل      إال أنه   ،  اًتصريحعده آخرون   ، و اًتعريضعده  



 ٢

 مثلهـا و فيهـا دون أن يـصرح،   تهيقول لها كالماً يشعرها برغب  يجوز أن   جز، فالمقصود أنه    ح بال اً إشعار فيه

المـرأة التـي طلقـت    بخالف أن يعرض لخطبتها،   فيجوز للرجل    -بمعنى أنها طلقت ثالثاً   -المطلقة المبتوتة   
هـا أو  تطبيـصرح بخ  ن  وز ألحد أ  د الطلقة أو بعد الطلقة الثانية، فال يج        زالت في عدتها بع    وماطالقاً رجعياً،   

أن لهـا  وال يجوز   ن عصمته إال بانقضاء العدة،      رج م ال تخ وزالت في عصمة الزوج،     ما    ألنها ؛ بذلك يعرض
يا َأيها النَِّبي ِإذَا طَلَّقْتُم النِّساء فَطَلِّقُوهن ِلِعدِتِهن وَأحصوا الِْعدةَ          { :كما قال سبحانه   يخرجها   من بيته أو  تخرج  

  .]سورة الطالق) ١([ }واتَّقُوا اللَّه ربكُم لَا تُخِْرجوهن ِمن بيوِتِهن ولَا يخْرجن ِإلَّا َأن يْأِتين ِبفَاِحشٍَة مبينٍَة

لتـصريح بخطبتهـا، وال    فال خالف في أنه ال يجوز لغير زوجها افأما المطلقة ":قوله ابن كثير فيمراد أما  و
ـ  ال  ،  طالقاً رجعياً مطلقة  الالمرأة  نه يقصد   إف "االتعريض به  أو ، االمرأة التي طلقت قبل الدخول وال عـدة عليه
  . ولو كانت في عدتها كالمطلقة ثالثاًقهاطالفي  بتّالمرأة التي 

يعلَـم مـا    وربك  {: م من خطبتهن، وهذا كقوله تعالى      أضمرتم في أنفسك   : أي }َأو َأكْنَنتُم ِفي َأنفُِسكُم   {: وقوله
   ِلنُونعا يمو مهوردص {: ، وكقوله ]سورة القصص ) ٦٩([ }تُِكن      لَنـتُما َأعمو تُما َأخْفَيِبم لَمَأنَا َأعسـورة  ) ١([ }و

  .]الممتحنة

 بهإذا تحدث   فيما  المؤاخذة   إنماو،  بمجرد انقضاء العدة فهذا ال مؤاخذة فيه      تزوجها   أنه يبيت في نفسه   المعنى  و

  . واهللا أعلم،صراحةً

ولَِكـن الَّ  { :ع الحرج عنكم في ذلـك، ثـم قـال   ف في أنفسكم فر: أي}عِلم اللّه َأنَّكُم ستَذْكُرونَهن {: ولهذا قال 
ولَِكن الَّ تُواِعـدوهن    {: -مارضي اهللا تعالى عنه   -عن ابن عباس     قال علي بن أبي طلحة    ،  }تُواِعدوهن ِسرا 

  . أال تتزوجي غيري ونحو هذايني عاشق، وعاهدينإ: ال تقل لها }ِسرا

الذكر باللسان، لكن من غير تصريح بالخطبـة،         }عِلم اللّه َأنَّكُم ستَذْكُرونَهن   { :ويحتمل أن يكون المراد بقوله    
يتـسابقون  قـديماً  الناس قد كان ف ال يستغربواألمر  أن تفوته هذه المرأة،    وذلك راجع إلى قلة صبره وخشيته     

، فهـذا   لخطبتهـا تظرون متى تنقضي العدة ليتقدموا      ينفالمفارقة لزوجها إما بطالق أو وفاة زوج        على المرأة   
: يقـول كأن  ما سبق   وبعضهم يذكر في التعريض عند الولي        ،}ولَِكن الَّ تُواِعدوهن ِسرا   { هشرطب الذكر جائز 

 واهللا  ،ال تسبقني بتزويجها أو نحو ذلك، فهذا مـن ذكرهـا          أو  لمني  أعأو  أخبرني  أو  إذا انقضت عدتها فآذني     
  .أعلم

  :على أقوال  عباده عن مواعدة المعتدات به-تعالى–الذي نهى اهللا " السر" اختلف أهل التأويل في معنىولقد 

  .وال تنكحوهن في عدتهن سراً: معنى ذلك :بعضهمقال ف

يقـول لهـا    كـأن    وعهودهن في عددهن أن ال ينكحن غيركم      معنى ذلك ال تأخذوا ميثاقهن      بل  : وقال آخرون 
  ."ال تسبقيني بنفسك" :الرجل

على  وقوته   ال يذكر لها قدرته على الجماع     والمعنى   تطلق على الجماع،     كلمة السر في اآلية   ن  إ: غيرهموقال  
  .الجماع ال يكون إال في السروسماه سراً ألن ،  ويدعوها إليهوما قد يرغبها فيهذلك، 

 بأنذلك  علل  ، و -رحمه اهللا -هذا المعنى اختاره كبير المفسرين ابن جرير الطبري         و،  هو الزنا : ل بعضهم قاو

 ألن ذلك مما يكون بين الرجال والنساء في خفـاء غيـر             ؛"سرا" العرب تسمي الجماع وغشيان الرجل المرأة     



 ٣

ء ومـا يقابـل العالنيـة إذا كـان     ال معنى لذكر السر بمعنى الخفا    ثم  ،  "سرا" فيسمى لخفائه  لع عليه ظاهر مطَّ 
يعد ذلك من قبيل السر؛      عرض بخطبتها فلم  كذا لو أنه أخبر أو      والتصريح بالخطبة ال يجوز عالنية وال سراً،        

يمكن أن   السر ثم   اطالعهم، أو   الناسعلم  من دون   ن المراد من المواعدة سراً أن ال يكون ذلك          القول إ ويمكن  
  .هروظهه وفشو، واحترزوا من ر إذا قصدوا به الحفظوأكثأ ثالثة بين اثنين أويكون 

، ويبعـد أن يكـون    هو األقـرب   -ال يطلع عليه أحد   معهن  أي ال تبرموا اتفاقاً     -األول  المعنى  الخالصة أن   و
الذي اختـاره ابـن     كذا المعنى    و ،...عقد وال نكاح   ال   طالقاًإليس له أي شبهة     ألنه   ؛ الجماع المراد بالمواعدة 

الَّ {: لمـا قـال    يريد أن يزني بها بحجة أنه سيتزوجها بعـد انقـضاء العـدة            أنه   كان المراد    ألنه لو جرير؛  
  . لهذه الحجةال تجامعوهن وأ ،وال تزنوا بهن: ولقال، }تُواِعدوهن ِسرا

أحيانـاً مـن   الرجل لشدة ما يوجد في نفـسه  مواعدة المعتدات سراً؛ إذ   عن  مفهومه النهي   الخطاب في اآلية    ف
 دونه على أمر خشية أن يفوته، فإنه قد يتأول لنفسه أو تحمله العجلة على االتفاق مع هذه المرأة مـن                     حرص

  .واهللا أعلم ،، وهذا ال يجوزسائر الناس

هـو  : وكذا روي عن سعيد بن جبير والشعبي وعكرمة وأبي الضحى والضحاك والزهري ومجاهد والثوري             
  .أن يأخذ ميثاقها أال تتزوج غيره

  ....}ِإالَّ َأن تَقُولُواْ قَوالً معروفًا{ :وقوله

منها الزنا، إال    من المواعدة سراً أن يطلب       من أن المراد  ما ذهب إليه ابن جرير      يضعف  هذا المقطع من اآلية     
واهللا  ،أحـد عـن  القول وما عرف هذا فيه قول معروف، ليس  الزنا إذا جعل هذا االستثناء منقطعاً، وذلك ألن     

  .أعلم

يعني به ما   : سدي والثوري وابن زيد   ال ومجاهد وسعيد بن جبير و     -مارضي اهللا تعالى عنه   -ابن عباس   قال  
  .إني فيك لراغب، ونحو ذلك: تقدم من إباحة التعريض، كقوله

 ال  :يقـول لوليهـا   : قـال ،  }ِإالَّ َأن تَقُولُواْ قَوالً معروفًا    {: ما معنى قوله  : قلت لعبيدة : وقال محمد بن سيرين   
  . رواه ابن أبي حاتم،تسبقني بها، يعني ال تزوجها حتى تعلمني

أدرج بعـضهم   ، و  ولقد ذكرها العلماء من باب التمثيل ليس غير        في الحقيقة قريبة من التصريح    هذه العبارات   
 أن يقـول    التصريح بالخطبـة   التعريض وإن كان قريباً من التصريح، ومثال         في ما ليس بتصريح في حقيقته    

  ...تقدم لخطبتكأنا أ: لها

  . بالنكاح حتى تنقضي العدةدقعيعني وال تعقدوا ال }والَ تَعِزمواْ عقْدةَ النِّكَاِح حتَّى يبلُغَ الِْكتَاب َأجلَه{: وقوله

 عن العزم مع أن المحظور هـو إيقـاع   النهيعلة لعل والنحاس،  كجمع من أهل اللغةأيضاً  هذا القول قال به     

في عدة المطلقة طالقاً رجعياً      بالخطبة   إذا ورد النهي عن التصريح    والعدة هو من باب المبالغة،      العقد في فترة    
بنـاء  هذا الكـالم    والعزم والعقد شيء واحد،     : قال بعضهم وهو أبلغ من مجرد الخطبة،      فما بالك بالعزم الذي     

فـي  العقـد  ال يفسر وفي قلوبكم، تعقدوا عقد النكاح  ال :والمعنىعقد القلب المصمم،   :  بأنه على تعريف العزم  
الذي يترتب عليه أحكام اسـتحالل   بين الزوجين اإليجاب والقبول   به  ما يحصل    :هواآلية إال بمعناه الشرعي و    

  .البضع ونحو ذلك



 ٤

والشعبي وقتادة والربيع بن أنس وأبو مالك وزيـد بـن      ومجاهد   -مارضي اهللا تعالى عنه   -قال ابن عباس    
 }حتَّى يبلُغَ الِْكتَاب َأجلَـه    {: والسدي والثوري والضحاك  لزهري وعطاء الخرساني    ومقاتل بن حيان وا   أسلم  

  . وال تعقدوا العقد بالنكاح حتى تنقضي العدة:يعني

أربعـة أشـهر    المحددة هـي    العدة  وكل محدد بأجل معلوم فهو كتاب، و      بحد،   ألنه محدود  كتاباًالكتاب   يسم
ِإن {: -عـز وجـل  -، ولهذا قـال اهللا     بوضع الحمل   فالعدة ملاالحما في   في غير ذات الحمل، وأ     وعشرة أيام 

  .د األوقات مقدراًومكتوباً محد: أي ]سورة النساء) ١٠٣([ }الصالَةَ كَانَتْ علَى الْمْؤِمِنين ِكتَابا موقُوتًا

  .وقد أجمع العلماء على أنه ال يصح العقد في مدة العدة

توعدهم على ما يقع في ضمائرهم من أمور النساء،          } اللّه يعلَم ما ِفي َأنفُِسكُم فَاحذَروه      واعلَمواْ َأن {: وقوله
واعلَمواْ َأن  {: ه ولم يقنطهم من عائدته فقال     ت الشر، ثم لم يؤيسهم من رحم      نوأرشدهم إلى إضمار الخير دو    

ِليمح غَفُور اللّه{.  

}                    هروِسـِع قَـدلَـى الْمع نوهتِّعمةً وفَِريض نواْ لَهتَفِْرض َأو نوهستَم ا لَماء مالنِّس ِإن طَلَّقْتُم كُملَيع نَاحالَّ ج
    رعا ِبالْمتَاعم هرقِْتِر قَدلَى الْمعو   ِسِنينحلَى الْما عقطـالق   -تبارك وتعالى -ح  أبا ]سورة البقرة ) ٢٣٦([ }وِف ح 

  .المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها

  .النكاح: المس: والحسن البصري وطاوس وإبراهيم -مارضي اهللا تعالى عنه-قال ابن عباس 

هـذا  : قد يأتي بمعنى المباشرة واللمس المجرد، تقول   ومعروف في كالم العرب،     بمعنى الوطء   المس  استعمال  
 تنـزل  ، ولكن هـل  وال شكالوطء داخل فيه قطعاًبل ه إذا قيل للمرأة فقد يراد به الوطء،  ، لكن لم تمسه األيدي  

فهـل  ، دون مـساس طلقها للمرأة صداقاً ثم أرخى لها ستراً وخال بها ثم الخلوة منزلة الوطء؟ بمعنى إذا سمى  
  ذلك ينزل منزلة الوطء؟ 

  إذا فإنها تستحق نصف المهر، وأما    بها  ل  لم يدخ ن  إبعد ما سمى لها صداقاً و     امرأته  إذا طلق   معلوم أن الرجل    

الخلوة بها ولو لم يطأها     لى أن   عالصحابة فمن بعدهم    جمهور أهل العلم من     فأرخى لها ستراً وكشف لها وجهاً       
  .تنزل منزلة الوطء فتستحق المهر كله

 واهللا ،هـو الجمـاع  الظـاهر و  المساس في اآلية على واحملإنها ال تستحق إال نصف المهر، و  : قال بعضهم و
  .أعلم

 ولهذا،  بل ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بها والفرض لها إن كانت مفوضة، وإن كان في هذا انكسار لقلبها                 

 قَـدره  الْموِسـعِ  علَى{ حاله بحسب زوجها من تعطاه بشيء فاتها عما تعويضها وهو بإمتاعها، -تعالى– أمر

  .]البقرة سورة )٢٣٦([ }قَدره الْمقِْتِر وعلَى

  :التفويض نوعان

  .امرأة مفوضة على بضعها: لم يحدد لها مهر، يقالالتي وهي المرأة :  البضعةضمفو

   .د مهرهايحدفي تأن تفوض وليها  : المهرةضمفو

ن فَِريـضةً ومتِّعـوهن علَـى       الَّ جنَاح علَيكُم ِإن طَلَّقْتُم النِّساء ما لَم تَمسوهن َأو تَفِْرضواْ لَه           { :سبحانه قوله
      رعا ِبالْمتَاعم هرقِْتِر قَدلَى الْمعو هروِسِع قَدالْم   ِسِنينحلَى الْما عقالمقـصود  اآلية هذه أن لجمهورا عند }وِف ح 



 ٥

ن َأو تَفِْرضواْ لَهـن     ما لَم تَمسوه  { الوصفان هذا فيها اجتمعو بها الدخول قبل طلقت من وهي واحد، صنف بها
 جبت هل األخرى األنواع في الخالف ويبقى ،خاطرهال اًجبر باإلجماع عةالمت تستحق فإنها ،اًصداق :أي }فَِريضةً

 سـورة  )٢٤١([ }الْمتَِّقين علَى حقا ِبالْمعروِف متَاع وِللْمطَلَّقَاِت{ :-وتعالى تبارك- قوله في كما مطلقة لكل متعةال

  .اهللا شاء إن عليه الكالم يأتيوس ال؟ أم ]البقرة

 بهـن،  المـدخول  غيـر  للنساء بالنسبة حكمين تقررأن اآلية جاءت ل   يرى  ف -رحمه اهللا -بن جرير   وبالنسبة ال 

 المرأة :الثاني المسمى، الصداق نصف تعطىو يطلقها، أن للرجل يجوز فهذه صداقاً لها سمى التي المرأة :األول

 واهللا ،المتعة وهو خاطرها، لجبر شيئاً ىتعط إنماو مهراً، تستحق وال يطلق، أن له فيجوز صداقاً لها يسم لم التي

  .أعلم

 تـزوج  :قـاال  أنهمـا  -ماعنه تعالى اهللا رضي- يدأِس وأبي سعد بن سهل عن صحيحه في البخاري روى وقد

 ذلـك،  كرهت فكأنها إليها يده بسط ليهع دخلتُأ فلما حيل،اشر بنت أميمة -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول

  .١يينِقراِز ثوبين ويكسوها يجهزها نأ أسيد أبا فأمر

 وأدناهـا،  المتعة أعلى تحديد العلم أهل بعض عن وثبت ،السنة من وال الكتاب من شيء المتعة تحديد في يأت لم

    اهللا لكـن  ،وفقـراً  غنى لمثلها لحيص وما المرأة حال إلى المتعة في ينظر :بعضهم وقال عليه، دليل ال هذا ولكن

 ويـسر  عسر من حاله بحسب بالزوج المتعة علق وإنما ،لها يصلح وما المرأة حالب المتعة يربط لم -وجل عز-

لَى{ :بقوله -وجل عز- اهللا ذكره ما ذلك مصداق وفقر، وغنىوِسِع عالْم هرلَـى  قَدعقِْتـرِ  والْم  هرـا  قَـدتَاعم 

عوِفِبالْمفـذلك  اسـتطاعته،  بحسب رزقه عليه ضيق منو ،رزقه عليه -وجل عز- اهللا وسع من على يعني }ر 

  .العرف بحسب

 إعطـاء  ذلك ومن واجب،ال اإلحسان اآلية في اإلحسانب المراد }الْمحِسِنين علَى حقا{ :-وتعالى تبارك- وقوله

  .أعلم واهللا فيه، يقال ما أحسن وهذا داق،الص لها يسم ولم بها المدخول غير المطلقة لهذه المتعة

 سورة )٢٤١([ }الْمتَِّقين علَى حقا ِبالْمعروِف متَاع وِللْمطَلَّقَاِت{ :المطلقات عموم في -وجل عز– اهللا هقال ما مثلهو

 مـن  بـصنف  طهأنا إنما -وجل عز- اهللا ألن ؛الرجل على يجب ال اإلمتاع أن العلم أهل بعض فهم لقدف  ]البقرة

 وقد ،جميعاً الناس على واجبة التقوى ألن نظر؛ فيه الكالم هذاو المتقين، من الناس كل وليس ن،المتقو وهم الناس

 سـورة  )١([ }... ربكُـم  اتَّقُـواْ  النَّاس َأيها يا{ :-قائل من جل- فقال ،بها الناس جميع -وجل عز– اهللا  خاطب

   ،]النساء

  .الكتان من نأبيضا نثوبا :أي "يينِقراِز ثوبين" :قوله وأما

 الَّـِذي  يعفُو َأو يعفُون َأن َإالَّ فَرضتُم ما فَِنصفُ فَِريضةً لَهن فَرضتُم وقَد تَمسوهن َأن قَبِل ِمن طَلَّقْتُموهن وِإن{

 سـورة  )٢٣٧([ }بـِصير  تَعملُون ِبما اللّه ِإن بينَكُم الْفَضَل تَنسواْ والَ قْوىِللتَّ َأقْرب تَعفُواْ وَأن النِّكَاِح عقْدةُ ِبيِدِه

 هذه في أوجب إنما حيث األولى، اآلية عليه دلت بما المتعة اختصاص على يدل مما الكريمة اآلية وهذه ،]البقرة

 السـيما  نها،لبي متعة من آخر واجب ثم كان لو فإنه الدخول، قبل الزوج طلق إذا المفروض المهر نصف اآلية

  .أعلم واهللا ،اآلية بتلك المتعة اختصاص من قبلها بما قرنها وقد

                                                

 ).٥/٢٠١٣) (٤٩٥٧( باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطالق برقم –رواه البخاري في كتاب الطالق  - 1
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 لها سمى قد كان متى فإنه ذلك، في بينهم خالف ال العلماء، بين عليه مجمع أمر هذه والحالة الصداق وتشطير

  .الصداق من سمى ما نصف لها يجب فإنه بها دخوله قبل فارقها ثم صداقاً

 فـي  العلمـاء  اختلف لكنو ،اآلية بنص باإلجماع المتعة لها تجب هذه الصداق، تسمية وقبل الدخول قبل المطلقة

  ال؟ أم المتعة لها تجب هل الصداق لها سمي وقد الدخول قبل طلقت التي المرأة

 وِإن{ :سـبحانه  بقولـه  اواسـتدلو  الصداق نصف فقط تعطى وإنما لها متعة ال هذه أن العلم أهل من كثير ذهب

نوهِل ِمن طَلَّقْتُمَأن قَب نوهستَم قَدو تُمضفَر نةً لَهفُ فَِريضا فَِنصم تُمضولم المسمى المهر نصف اهللا فذكر } فَر 

  .المتعة يذكر

 القرآن إن :قالواو ،عمومال تفيد للجنس المطلقات في "أل"و ،المطلقات عموم على واجبة المتعة إن :طائفة وقالت 

 لنبيه -وجل عز- اهللا يقول ولهذا موضع، كل في تكراره عن يغني ذلك فإن موضع في ذكر فما واحد، كنص كله

 :األحـزاب  سـورة  في كما عليهن والتوسعة النفقة بزيادة للمطالبة هؤنسا عليه اجتمع لما-وسلم عليه اهللا صلى-

}نالَيفَتَع كُنتِّعُأم ُأسوكُنحا راحرِميلًا سأن إال معناه، في العلم أهل اختلف وإن والسراح ]األحزاب سورة )٢٨([ }ج 

 ألن ؛-اهللا رحمه- تيمية ابن اإلسالم شيخ اختاره الذي وهذا معه، المتعة ذكر بقرينة الطالق به المراد أن األقرب

 اآليـة  تنـص  فقد ذلك ورغم ،الدخول بعد يكون فإنه قالطال عليهن وقع لو االعتبار بهذاو معه، أذية ال الطالق

  .-اهللا رحمه- جرير ابن إليه ذهب القول وهذا لهن، متعة فرض على

 قبـل  وطلقـت  الصداق لها سمي لمن اآلية في المتعة يذكر لم -وجل عز- اهللا إن :قالوا ،باالستحباب نوقائلوال

 على الجواب سبقو غيرهم، دون المتقين به فخص ،]البقرة سورة )٢٤١([ }الْمتَِّقين علَى حقا{ :قال وأيضاً الدخول،

  .اإلشكال هذا

  .أعلم واهللا ،الصداق لها يسم ولم الدخول قبل مطلقة كانت إن إال المتعة تستحق ال المرأة نإ :بعضهم قالو

  :لةمسأ

له؟ المرأة الحامل إذا وضعت حملها بعد أن مات زوجها، فهل يجوز لها أن تغس  

 العلماء على جواز غسل المرأة لزوجها بل قد حكي عليه اإلجماع وحكاه ابن المنذر وابن عبد البـر          جمهور
  .ليس فيه اختالف: قال اإلمام أحمدوابن رشد وغيرهم، و

 هل يجوز لهـا     ،وهي حامل ثم وضعت الحمل وانقضت عدتها بذلك        عن المرأة    زوجالإذا مات   وتبقى مسألة   
على مذاهبله؟ اختلفوا في ذلكأن تغس .  

أن لها أن تغسله حتى ولو انقضت عدتها بوضع الحمل، وهو مـذهب المالكيـة والمـشهور عنـد                   : األول
  .الحنابلة والشافعية

ـ   ولو مات عن امرأت: قال ابن القاسم في المدونة      بـأس أن  نه وهي حامل، فوضعت قبل أن يغـسل لـم يك
لعدة، وال يلتفت إليها، ولو كان ذلك للعـدة مـا           تغسله، وإن كانت عدتها قد انقضت، وليس يعتبر في هذا ا          

  . ألنه ليس في عدة منها؛غسل الزوج امرأته
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أو إن وضعت   : وقدم على العصبة الزوجان، يعني في التغسيل، إلى أن قال         : الدردير في الشرح الكبير   : وقال
فـال يتقيـد بالعـدة      حكم ثبت بالزوجية      ألنه ؛ لها به، أي بتغسيله    -أي الحاكم -الزوجة بعد موته فيقضي     

  .كالميراث

  .تغسل المرأة زوجها وإن انقضت عدتها وتزوجت: وقال الشربيني في مغني المحتاج

  .فيه ثالثة أوجه، أصحها أبداً: إلى متى تغسل زوجها؟ قال: وقال النووي في روضة الطالبين

  .ولما انقضت عدتها بوضع عقب موته ما لم تتزوج: وقال البهوتي في شرح المنتهى

  . أن لها أن تغسله:وكذا لو ولدت عقب موته على الصحيح من المذهب، أي: وقال المرداوي في اإلنصاف

  .والحظ أن الصحيح عند الشافعية أن لها ذلك أبداً، وعند الحنابلة يقيد ذلك بعدم الزواج

نـد الحنابلـة   أنه ال يجوز لها أن تغسله وهو مذهب الحنفية ووجه عند الشافعية ووجـه ع    : المذهب الثاني 
  .  في الشرح الممتع-رحمة اهللا عليه-محمد بن عثيمين / وذكره الشيخ

إال المرأة لزوجها، أي يجوز لها أن تغسله إذا لم تثبت البينونة بينهما حال         : قال الكاساني في بدائع الصنائع    
اح، فتبقـى مـا بقـي        بالنك ةألن إباحة الغسل مستفاد   : الحياة وال حدث بعد وفاته ما يوجب البينونة، وقال        

  .النكاح، والنكاح باق بعد الموت إلى انقطاع العدة

لو مات عنها وهي حامل فوضـعت ال تغـسله النقـضاء        : قال في المحيط  : وقال ابن نجيم في البحر الرائق     
  .عدتها

ما : الثاني: إلى متى تغسل زوجها؟ فيه ثالثة أوجه، سبق ذكر األول، قال          : وقال النووي في روضة الطالبين    
  .ما لم تتزوج:  عدتها بأن تضع حمالً عقيب موته، والثالثلم تنقِض

محمد بـن   /  عند الحنابلة ابن مفلح في الفروع والمرداوي في اإلنصاف، قال الشيخ           اً هذا القول وجه   كىوح
لو مات زوج عن زوجته الحامل قبل أن يغـسل       : مسألة:  في شرح الممتع   -رحمة اهللا تعالى عليه   -عثيمين  

 ألنها بانت منه حيث إنها انقـضت عـدتها قبـل أن يغـسل               ؛ليس لها ذلك  : الجواب: ها تغسيله؟ قال  فهل ل 
  .فصارت أجنبية منه

أن بعض العلماء وهو الحنفية يقيدون جواز تغسيل المرأة بالعدة، وبعـضهم يقيـد ذلـك       : فملخص المسألة 
  . واآلخرون يجيزون ذلك مطلقاً، واهللا أعلم،بالزواج

  .م على نبينا محمدوصلى اهللا وسل
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  تفسير ابن كثير تهذيب المصباح المنير في 

  )١٠٦(سورة البقرة 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين

عما وجب لها على زوجها من  لنساءا :أي }َإالَّ َأن يعفُون{: وقوله: -تعالى رحمه اهللا-قال المفسر 
  . فال يجب لها عليه شيء،النصف

إال أن :  قال}َإالَّ َأن يعفُون{:  في قوله-مارضي اهللا تعالى عنه-قال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس 
  .تعفوا الثيب فتدع حقها

 ومجاهد وعكرمة يبن المسبي عن شريح وسعيد و ور:-رحمه اهللا-قال اإلمام أبو محمد بن أبي حاتم 

وابن  بن حيانومقاتل  والزهري والضحاك لخرسانيوعطاء ا وجابر بن زيد وقتادة ونافع والحسن والشعبي
  .والسدي نحو ذلك والربيع بن أنس سيرين

     روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده :  قال ابن أبي حاتم}َأو يعفُو الَِّذي ِبيِدِه عقْدةُ النِّكَاِح{: وقوله

 وهكذا أسنده ،١)) النكاح الزوج عقدولي((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم- عن النبي -رضي اهللا تعالى عنه-
 فإن بيده ،أن الذي بيده عقدة النكاح حقيقة الزوج:  ومأخذ هذا القول، واختاره ابن جرير،ابن مردويه

فكذلك في  هب شيئاً من مال المولية للغير وكما أنه ال يجوز للولي أن ي،عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامها
  .الصداق

  : أما بعد،والسالم على رسول اهللا والصالة ،الحمد هللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم

والمعنى أن لها الحق في  ،النساء :أي} َإالَّ َأن يعفُون{:  سبحانهمراد قولهأن في عند أهل العلم  ال إشكالف
ذلك ال ينافي إطالق و ، في ذمتهاًأو كان دين ،في يدهاالمهر وقع سواء  ،لها من نصف الصداقما ط اسقإ

  .العفو عليه

به إن المراد : ت طائفةفقال }َأو يعفُو الَِّذي ِبيِدِه عقْدةُ النِّكَاِح{ : سبحانهقولهوأختلف أهل العلم في المراد من 
ه صار بذلك يقابل أنعضدوا رأيهم بو ،سكإن شاء أمطلق وفهو إن شاء بيده وذلك أن العصمة  ،الزوج

، -المرأة أو الرجل–  من أحد الطرفيناً العفو واقع-بهذا االعتبار- فيكون ، المرأةالطرف اآلخر وهي
عمرو بن  حديث وهو قول عامة أهل العلم،وهذا ، )) عقد النكاح الزوجولي((: ستدلوا بالحديث المتقدموا

  .كالمفيه عة ويِهن هذا الحديث في سنده ابن لَ ولك،لكان رافعاً للخالفشعيب لو صح 

ن  وِم،و ابن العم ممن له والية عليهان الذي بيده عقدة النكاح ولي المرأة كاألب أو األخ أإ :الت طائفةقو
 ؛وهذا فيه إشكال أن يثبته فله الحق أن يسقطه وله ،الولي متصرفاً في مهر المرأةالقول أن يصير هذا الزم 

 الواليةولذلك لجأ بعضهم إلى حمله على لون من النساء في  ،غيرهالتصرف في مال حق  يملك الألن الولي 

                                                
 ).٧/٢٥١) (١٤٨٤٤(، والبيهقي في السنن الكبرى برقم )٣/٢٧٩) (١٢٨(سنن الدارقطني برقم  1
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جاءت ألن اآلية   وهذا من التأويالت البعيدة؛،لبكرهي ا:  وبعضهم قال،هي الصغيرة:  فبعضهم قال،عليهن
 عموم تشمل وإنما ،فال يخص ذلك ولياً دون وليكما هو معلوم، العموم وهو يفيد " الذي" باالسم الموصول

 للتسلط على أموال النساءله  مدخالًوإال كان  ، فالمقصود أن الرجل الولي ال يملك شيئاً من المهر،األولياء

رضاها  ال يتصرف فيه الولي إال وفق المهر حق ثابت للمرأةف ،وهذا غير صحيح وحقهن في مقابل البضع
أن عليه عامة أهل العلم ا يضعف هذا القول، ويرجح ما وهذا مم ، ثيباًوكراً أوالرجوع إليها سواء كانت ب

  .إال أن يعفو هذا أو يعفو اآلخر -ةأالرجل والمر– فهما طرفان متقابالن ، هو الزوجالذي بيده عقدة النكاح

  .خوطب به الرجال والنساء: قال بعضهم: قال ابن جرير }وَأن تَعفُواْ َأقْرب ِللتَّقْوى{: وقوله

  .أقربهما للتقوى الذي يعفو:  قال}وَأن تَعفُواْ َأقْرب ِللتَّقْوى{: -مارضي اهللا تعالى عنه- وعن ابن عباس

 أو في غيره من الحقوق ،ذلك في الصداقوقع   سواء،ين فإن ذلك أقرب للتقوىفكل عفو واقع من أحد الطرف
لَا تَستَِوي الْحسنَةُ ولَا السيَئةُ ادفَع و{:  فاهللا يقول، وما أشبه ذلك،التي تكون بين الناس واإلساءةكالمظالم 

نسَأح {:  في القصاص-عز وجل-قال اهللا و ]سورة فصلت) ٣٤([ }ِبالَِّتي ِهيةٌ لَّهكَفَّار وقَ ِبِه فَهدن تَصفَم{ 

رةٌ ِإلَى ميسرٍة وَأن تَصدقُواْ وِإن كَان ذُو عسرٍة فَنَِظ{:  وكذلك أيضاً في الديون لما قال،]سورة المائدة) ٤٥([
ونلَمتَع ِإن كُنتُم لَّكُم رأو بالعرض أو ،سواء تعلقت بالمال فإسقاط مثل هذه الحقوق ]سورة البقرة) ٢٨٠([ }خَي 

  .هذا أقرب للتقوىف نحو ذلك

ع بن أنس  وقال مجاهد والنخعي والضحاك ومقاتل بن حيان والربي،وكذا روي عن الشعبي وغيره
  . أو إتمام الرجل الصداق لها،الفضل هاهنا أن تعفو المرأة عن شطرها: والثوري

  . قاله سعيد، اإلحسان:أي }والَ تَنسواْ الْفَضَل بينَكُم{: ولهذا قال

 ، بالعفو،سقط المرأة نصف الصداق الذي وجب لهاأن ت أو ،للمرأة بقية المهرالرجل يكمل اإلحسان أن فمن 
  .تفضل كل طرف على اآلخري المراد به أن هذاف

}ِصيرب لُونما تَعِبم اللّه ال يخفى عليه شيء من أموركم وأحوالكم وسيجزي كل عامل بعمله: أي}ِإن .  

 ،ي هذا اإلنسان المتفضل المتصدق يجز-عز وجل- فاهللا ،ومن ذلك ما يتعلق بهذه الحقوق والتفضل فيها
في عمله من قصر زي ايج  وفي المقابل،يع منه شيءِض على عمله ال ي مطلع، عالم بحاله،هو بصير بهو

  . في الحقوق، وتساهل في اإليفاءىوتوان

}واْ ِللِّه قَاِنِتينقُومطَى وسالَِة الْواِت والصلَولَى الصاِفظُواْ عح*  انًا فَِإذَا َأِمنتُمكْبر االً َأوفَِرج ِخفْتُم فَإن 
  .]سورة البقرة) ٢٣٩-٢٣٨([ }رواْ اللّه كَما علَّمكُم ما لَم تَكُونُواْ تَعلَمونفَاذْكُ

 ،الطالق وأحكامهالتي تحدثت عن اآليات التي قبلها والتي بعدها وجه المناسبة بين هذه اآلية، وبين ما 
  ؟..ددوالِع

للخروج من  سبب ن االستعانة بالصالةه أورد ذكر الصالة بين هذه األحكام؛ ليدل على أنإ: يمكن القول
 العشيرين ما يقع بينكذا  و،دوالنكد والكم ،لهموم واآلالم والمصائبدافعة ل و،المشكالت التي تقع بين الناس

  .الصالةالمحافظة على ذلك  ومما يعين على ،إلى صبر بحاجة -الزوجين–
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 في هذه فيها المشاحة  التي غالباً ما تقع من حقوق الخلقاً طرفلما بين -عز وجل–ن اهللا إ: وبعضهم قال
االستنباط هذا و ،وهو الصالةال أدهم إلى أمر يحصل به حسن الصلة به أرشف اً يخصهبين حقرجع لي ،اآليات
 في الظهور فمنه ما يكون كالشمس يلوح ،ليس على مرتبة واحدةوهو  ،بعلم المناسبةعند العلماء يسمى 

من إيراد آيات   فمثل استنباط هذه المناسبة، ما يكون متكلفاً ومنه،لك ومنه ما يكون دون ذ،والوضوح
 إنما ، ذلك التكلفافيهوليس بمكان، المرتبة والدرجة القوة و من تليسالمحافظة على الصالة بين هذه األحكام 

  . عند اهللاعلمالو، يجزم بهال ينبغي أن  و،وجه من النظر محتمل هو

 كما ثبت في ، وأدائها في أوقاتها، وحفظ حدودها،صلوات في أوقاتهابالمحافظة على اليأمر تعالى 
 أي -صلى اهللا عليه وسلم-سألت رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-الصحيحين عن ابن مسعود 

: ثم أي؟ قال:  قلت،))الجهاد في سبيل اهللا((: ثم أي؟ قال:  قلت))الصالة على وقتها((: العمل أفضل؟ قال

  .٢ ولو استزدته لزادني-صلى اهللا عليه وسلم-حدثني بهن رسول اهللا : قال. ))دينبر الوال((

  . وهي صالة العصر،ة الوسطى من بينها بمزيد التأكيد الصال-تعالى–وخص 

 وخص الوسطى من قبيل عطف الخاص على ،يشمل جميع الصلوات }حاِفظُواْ علَى الصلَواِت{ :قوله سبحانه
ِإنَّا {: ومثله قوله سبحانه ،لفضله أو نحو ذلكوذكر أحد أفراد العام إنما يكون ألهميته  بهذا التخصيص و،العام

 قُوبعيقَ وحْإساِعيَل ومِإسو اِهيمرنَا ِإلَى ِإبيحَأوِدِه وعِمن ب ينالنَِّبينَا ِإلَى نُوٍح ويحا َأوكَم كنَا ِإلَييحَأو
 فخص هؤالء  ]سورة النساء) ١٦٣([ }سى وَأيوب ويونُس وهارون وسلَيمان وآتَينَا داوود زبوراواَألسباِط وِعي

 }من كَان عدوا لِّلِّه ومآلِئكَِتِه ورسِلِه وِجبِريَل وِميكَاَل فَِإن اللّه عدو لِّلْكَاِفِرين{: وقوله ،غيرهم دون األنبياء

  .فخص بالذكر جبريل وميكال؛ ليبين أن لهم مزية خاصة ]سورة البقرة) ٩٨([

  :يأتي بمعنيين و،تأنيث الوسط: الوسطى} والصالَِة الْوسطَى{

 :أي ،]سورة البقرة) ١٤٣([ }وكَذَِلك جعلْنَاكُم ُأمةً وسطًا{ : كما قال سبحانهوخير الشيء يأتي بمعنى أعدل الشيء

  .اًعدوالً خيار

  .المعدودة والمحسوسة وما أشبه ذلكهذا في األمور و ،ويأتي الوسط للواقع بين الطرفين

 ولهذا ، وأعظم الصلوات، يعني التي هي أفضل الصلوات،باألول يكون المقصود بالصالة الوسطىفإذا فسر 
لعصر فقد حبط من ترك صالة ا((: -صلى اهللا عليه وسلم–في التخلف عنها والتحذير من تركها قوله جاء 
  .٤)) ومالههمن فاتته صالة العصر فكأنما وتر أهل(( :وقوله ،٣))عمله

وبعدها ، -الفجر والظهر-في أول النهارقبلها صالتين أن  باعتبارعلى المعنى اآلخر يمكن تفسيرها و
  .فهي في الوسط بهذا االعتبار -المغرب والعشاء– من الليل صالتين

  . وهي صالة العصر،ة الوسطىالتأكيد الصال من بينها بمزيد -تعالى–وخص 

                                                
باب بيان كون اإليمان بـاهللا  –في كتاب اإليمان ، ومسلم )١/١٩٧) (٥٠٤(باب فضل الصالة لوقتها برقم – البخاري في كتاب مواقيت الصالة      رواه - 2

 ).١/٨٩) (٨٥(تعالى أفضل األعمال برقم 

 ).١/٢٠٣) (٥٢٨( باب إثم من ترك العصر برقم – البخاري في كتاب مواقيت الصالة  رواه- 3

 ).٤٧٨(، وصححه األلباني في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم )١/٢٣٧) (٤٧٨( النسائي برقم  رواه- 4



 ٤

  . وهو قول أكثر علماء الصحابة وغيرهم:-رحمها اهللا-قال الترمذي والبغوي 

  .وهو قول جمهور التابعين: وقال القاضي الماوردي

  .أهل األثرأكثر هو قول : وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر

  . الناسوهو قول جمهور: وقال أبو محمد بن عطية في تفسيره

في تبيين  كشف المغطى"  بـ:وقال الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي في كتابه المسمى
  . وقد نص فيه أنها العصر"الصالة الوسطى

وأبي  وأبي هريرة وسمرة بن جندب وعبد اهللا بن عمرو وأبي أيوب وابن مسعود وحكاه عن عمر وعلي
 على ، أجمعين-مرضي اهللا تعالى عنه-ابن عباس وعائشة وعن  وأم سلمة وأم حبيبة وحفصة سعيد

 وبه قال عبيدة وإبراهيم النخعي ورزين وزر بن حبيش وسعيد بن جبير وابن سيرين ،الصحيح عنهم
  .الضحاك والكلبي ومقاتل وعبيد بن أبي مريم وغيرهم ووالحسن وقتادة

ن بعضهم ذكر في المسألة ثمانية عشر قوالً، لكن إأهل العلم على خالف في المراد بالصالة الوسطى، حتى 
ما جاء في فضل العصر وعظيم خطر دليل ذلك والصواب الذي عليه عامة أهل العلم أنها صالة العصر، 

 قسمأ -عز وجل–، وأن اهللا ...))من ترك صالة العصر فقد حبط عمله((حديث :  مثل،شأن المتهاون بها

كذا ما جاء في تفسير و يقسم بشيء إال لشرفه وعلو مكانته وسمو منزلته، اهللا ال و،كتابه الكريمبالعصر في 
 في تجاءفقد ذكر أهل التفسير أنها  ]سورة المائدة) ١٠٦([ }ونَهما ِمن بعِد الصالَِةتَحِبس{: -عز وجل-ل اهللا قو
 فهذه نوع ،جهة الزمانالحلف بعد العصر من عظم شأن للداللة على أن  ؛لرجل الذي حلف بعد العصر كاذباًا

  .العصرعلى أن المراد بالصالة الوسطى من األدلة 

   ما جاء عن بعض الصحابة كعليصالة الوسطى صالة العصر، من ذلك الفي السنة ما يؤكد أن لقد ثبت و

 في يوم -صلى اهللا عليه وسلم- حتى قال رسول اهللا ،كنا نراها صالة الفجر: قال -رضي اهللا عنه-
 يقصد صالة ٥)) شغلونا عن الصالة الوسطى حتى غابت الشمسمأل اهللا بيوتهم وقبورهم ناراً(( :األحزاب
  .في أن الصالة الوسطى هي صالة العصروداللة صريحة نص الخبر هذا ف ،العصر

 ومصحف ،هاعن حفصة في مصحفبما جاء في القراءات الواردة في هذه اآلية بخالف ذلك القائلون واستدل 
 على كثير من أهل  فهذا أشكَل}حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى وصالة العصر{ سلمة  وأم،عائشة

في جاء و ،الصالة الوسطى غير صالة العصروهذا يعنى أن  ، تقتضي المغايرة"الواو" باعتبار أن ،العلم
بعض ل كن تعقب هذا القوول،  وذكر العصر} الوسطى وهيحافظوا على الصلوات والصالة{ :قراءة أخرى

جاء  ،غير صالة العصرالوسطى صالة ال العطف مما يوهم أنب تهذه القراءات التي جاء إن :قالفأهل العلم 
األحاديث واضحة كما أن المقصود بالصالة الوسطى صالة العصر، أن على تدلل   قراءات مناما يقابله
  .))شغلونا عن الصالة الوسطى((: ذلك كالحديث السابق في ةصريح

                                                
شـغلونا عـن   (( مسلم بلفـظ   رواه-، و)٣/١٠٧١) (٢٧٧٣(باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة برقم – البخاري في كتاب الجهاد      رواه - 5

اب ب - المساجد ومواضع الصالة   كتاب   في)) حشا اهللا أجوافهم وقبورهم نارا    ((: أو قال  ))الصالة الوسطى صالة العصر مأل اهللا أجوافهم وقبورهم نارا        
  ).٤٣٧ص  / ١ج ) (٦٢٨ (قال الصالة الوسطى هي صالة العصرالدليل لمن 



 ٥

: فأنزل اهللا سبحانه ،بسبب الحرشدة  واًعنت ها كانوا يلقون فيها صالة الظهر، واستدلوا بأن الصحابةنإ: وقيل

العشاء : ومن أهل العلم من قال،  يثبتهم عليها]سورة البقرة) ٢٣٨([ }حاِفظُواْ علَى الصلَواِت والصالَِة الْوسطَى{
يلجأ فال بد أن  ،االستدالل لمجرد فى كال ت إال أنها  النظريلجئون إلى وجوه منو ،غير ذلك: ، وقيلوالمغرب

  . واهللا أعلم،أنها صالة العصرراجح في المراد بالصالة الوسطى والحاصل أن المشهور فال ، إلى النقلافيه

 يوم -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-روى اإلمام أحمد عن علي 
  ).)ونا عن الصالة الوسطى صالة العصرشغل((: األحزاب

    حتى سمعت رسول اهللا ، كنا نراها الفجر:-في أول الحديث- -رضي اهللا عنه–يقول على بن أبي طالب 

  . إلى آخره))...شغلونا((:  يقول يوم األحزاب-صلى اهللا عليه وسلم-

أي –  على الصلوات تدركهافظْحا: قالف المراد بالصالة الوسطى السلف من أشار إلى ملمح تربوي عنمن و
؛ ألن اإلنسان مأمور أن يحافظ على جميع الصلوات، فإذا وهذا وجه في الجواب جيد ،-الصالة الوسطى
في معرفة المراد بالصالة يشغل نفسه كثيراً وهذا خير له من أن  ،درك الوسطى ال محالةحافظ عليها سي

  .عملالوسطى، خاصة إذ لم يكن هناك أثر وال نتيجة وال 

 ثم صالها بين العشاءين ))هم وبيوتهم ناراًرو مأل اهللا قب،ة الوسطى صالة العصرشغلونا عن الصال((
  .٦المغرب والعشاء

 وأخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي وغير واحد من أصحاب وكذا رواه مسلم والنسائي
 وشغل ، وحديث يوم األحزاب،-هرضي اهللا تعالى عن-الصحاح من طرق عن علي والمسانيد والسنن 

 وأصحابه عن أداء صالة العصر يومئذ مروي عن جماعة -صلى اهللا عليه وسلم-ن رسول اهللا كيالمشر
صود رواية من نص منهم في روايته أن الصالة الوسطى هي صالة  وإنما المق،من الصحابة يطول ذكرهم

  .-مارضي اهللا تعالى عنه-اء بن عازب  والبر، وقد رواه مسلم أيضاًَ من حديث ابن مسعود،العصر

  . وكذلك جاء من حديث حذيفة في قصة األحزاب، ولكن في إسناده ضعف،وجاء من حديث أم سلمة

:  قال-صلى اهللا عليه وسلم- أن رسول اهللا -رضي اهللا تعالى عنه-وروى اإلمام أحمد عن سمرة 

  .٧))صالة الوسطى صالة العصرال((

 ولكن يمكن أن يحسن ،وفيه ضعف في بيان الصالة الوسطى األحزاب هذا الحديث غير حديث قصة
  .))شغلونا عن الصالة الوسطى(( ومما يشهد له ما وقع في قصة األحزاب ،لشواهده

 وسماها ))حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-أن رسول اهللا : وفي لفظ
  .لنا أنها هي صالة العصر

سئل عن :  قال ابن جعفر،٨))هي العصر((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم- آخر أن رسول اهللا وفي لفظ
  .حسن صحيح:  ورواه الترمذي وقال،الصالة الوسطى

                                                
) ٦٢٧(باب الدليل لمن قال الصالة الوسطى هي صـالة العـصر بـرقم               – في كتاب المساجد ومواضع الصالة        رواه -أصل الحديث عند مسلم      - 6

 ).١/١١٣) (٩١١( أحمد في مسنده برقم  رواه-و، )١/٤٣٦(

 .صحيح لغيره رجاله رجال الصحيح: قال شعيب األرنؤوط في تعليقه عليهو، )٥/١٢) (٢٠١٤١(مسنده برقم  أحمد في  رواه- 7



 ٦

فال التفات شيء  -صلى اهللا عليه وسلم– ثبت عن النبي  صحة هذا الحديث فالقاعدة في التفسير إنتثبتإذا 
صلى اهللا عليه -أن النبي بيناقش و ، هذا الحديث أصالًصححن ال يلكن من أهل العلم مإلى قول أحد معه، 

 لكن هذا يحتاج أن ، مع أن ذلك ال ينفيه عن غيره،وصف ألنه أولى بذلك ال؛ ذكر أحد أفراد العام-وسلم
  . في غاية التكلف والقول بهذا واضح أنه، كلها وسطىواتالصل: ليقا

صلى اهللا -قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه- وروى أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن عبد اهللا
  .٩))صالة الوسطى صالة العصر((: -عليه وسلم

: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-وقد روى الترمذي عن ابن مسعود 

  .حسن صحيح:  ثم قال١٠))صالة الوسطى صالة العصر((

 واهللا ، فيرتقي بشواهده إلى درجة الحسن لغيره، يحصل ألصل هذا الحديث قوةهذه كلها شواهد إذا اجتمعت
  .أعلم

  . الحديث١١))... شغلونا عن الصالة الوسطى صالة العصر((: وأخرجه مسلم في صحيحه ولفظه

 وابن ، وأبي هريرة،األحاديث المرفوعة جاءت عن جماعة من الصحابة كابن عباسو ،في وقعة األحزاب
  . وغيرهمالك األشجعي وأبي م،عمر

 -صلى اهللا عليه وسلم- ويؤكد ذلك األمر بالمحافظة عليها قوله ،مل شيئاًتحفهذه نصوص في المسألة ال ت

:  قال-صلى اهللا عليه وسلم- أن رسول اهللا -مارضي اهللا تعالى عنه- عن ابن عمر ،في الحديث الصحيح

  .١٢))من فاتته صالة العصر فكأنما وتر أهله وماله((

  . ومالههني كأنه سلب أهليع

:  قال-صلى اهللا عليه وسلم- عن النبي -رضي اهللا تعالى عنه-وفي الصحيح عن بريدة بن الحصيب 

  .١٣))العصر فقد حبط عمله بكروا بالصالة في يوم الغيم فإنه من ترك صالة((

 ت هذه جاء،-عنهرضي اهللا -هذا من كالم بريدة بن الحصيب " بكروا بالصالة في يوم الغيم: "قوله هنا

 فإني ،بكروا بالصالة في يوم الغيم:  قال لهم-رضي اهللا تعالى عنه-البخاري أن بريدة عند  الرواية صريحة
  . ثم ذكر الحديث، فليعلم-صلى اهللا عليه وسلم-سمعت رسول اهللا 

بن حجر كعادته فقد أورد الحافظ ا: ))هعملفقد حبط (( -صلى اهللا عليه وسلم–أما بالنسبة للمراد من قوله و
 ضيع الصالةو ،حبط عمله الدنيوي الذي اشتغل بهأي : فمنهم من يقول: في تبيين المقصود قال كثيرة أقواالً

  .فيه تكلفو ، وذهبت بركتها وما أشبه ذلك إن كان تجارة فقد بطلت،من أجله

                                                                                                                                                            
  ).٦/٣٣٨) (٦٦٨١( الطبراني في المعجم الكبير برقم  رواه- 8
  .إسناده صحيح: ، قال شعيب األرنؤوط)٥/٤١) (١٧٤٦( ابن حبان في صحيحه برقم  رواه- 9

  ).٧٢٨٢(، وصححه األلباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم )١/٣٣٩) (١٨١( الترمذي برقم  رواه- 10
  ).١/٤٣٦) (٦٢٧(باب الدليل لمن قال الصالة الوسطى هي صالة العصر برقم – مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصالة  رواه- 11
  .سبق تخريجه - 12
  .سبق تخريجه - 13
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 ،هذافهو مخصوص ب  إن كان عمل عمالً صالحاً،في ذلك الوقت  فقد حبط عمله الذي يعمله:وبعضهم يقول
 ومعلوم أن المفرد المضاف من ، إلى الضميراألصل أن العمل مفرد مضافوهذا الكالم ال دليل عليه؛ ألن 

) ٦١([ }َأو صِديِقكُم{و ، يعني نعم اهللا]سورة النحل) ٨٣([ }يعِرفُون ِنعمتَ اللِّه{: كما قال سبحانه ،صيغ العموم

  . وأشباه ذلك،أو أصدقائكمأي  ]سورة النــور

 د من الحديثيرتفع الزجر المقصولئال  ؛ بتفسيرال يتعرض له من نصوص الوعيدوالصواب أن هذا الحديث 

اإلمام أحمد  و،ى عليه جماعة من أهل العلمهذا وجه مشو ،بالتأويالت والمحامل التي تضعف أثره في النفوس
  .-رحمه اهللا– حافظ ابن حجر وهذا الذي اختاره ال،ال يرى التعرض لمثل هذه النصوصكان 

  .وصحبه وآله واهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبيه محمد
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  تفسير ابن كثير تهذيب  فيالمصباح المنير 

  )١٠٧(سورة البقرة 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  . وعلى آله وصحبه وسلم، وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ومصطفاه سيدنا محمد،الحمد هللا

 :أي ]سورة البقرة) ٢٣٨([ }لِّه قَاِنِتينوقُومواْ ِل{: وقوله تعالى: -تعالىرحمه اهللا -قال الحافظ ابن كثير 

 ولهذا لما ، وهذا األمر مستلزم ترك الكالم في الصالة لمنافاته إياها،خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه
اعتذر إليه   من الرد على ابن مسعود حين سلم عليه وهو في الصالة-صلى اهللا عليه وسلم-امتنع النبي 
 قال لمعاوية بن -صلى اهللا عليه وسلم- وفي صحيح مسلم أنه ،١))ة لشغالًإن في الصال((: بذلك وقال
إنما هي ،إن هذه الصالة ال يصلح فيها شيء من كالم الناس((: لمي حين تكلم في الصالةالحكم الس 

  .٢))التسبيح والتكبير وذكر اهللا

صلى اهللا عليه -ي عهد النبي كان الرجل يكلم صاحبه ف: بن أرقم قال عن زيد وروى اإلمام أحمد بن حنبل
 رواه ٣، فأمرنا بالسكوت،}وقُومواْ ِللِّه قَاِنِتين{:  حتى نزلت هذه اآلية، في الحاجة في الصالة-وسلم

  .هالجماعة سوى ابن ماج

  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم

لقنوت ثالثة عشر قوالً، وهذا االشتراك في اللفظ مع االختالف في فقد أورد بعض المفسرين في معنى ا
 ،يفهم من السياقمعنى في كل موضع  بحيث يكون للفظ ،المعنى يعرف عند األصوليين بالمشترك اللفظي

  .مدلوالت األلفاظ قد تختلف بحسب اإلفراد والتركيب كما هو مقرر عند علماء التفسيرو

 فهنا ،ظة في بعض المواضع يكون أعلق ببعض المعاني من المواضع األخرىوال شك أن استعمال هذه اللف
حاِفظُواْ علَى {:  قال سبحانه،الصالةعلى   عباده بالمحافظة-عز وجل-اهللا جاء ذكر القنوت بعد أمر 
فسر  ولذا ،مر يتصل بالصالةاألهذا مما يؤكد أن  ،}وقُومواْ ِللِّه قَاِنِتين{: قالثم  }الصلَواِت والصالَِة الْوسطَى

ذلك  ، يفسر به القنوت في اآلية وهذا المعنى من أقرب ما، القنوت في الصالة بمعنى السكوتبعض السلف
وال يمكن  ،سكتوافلما نزلت هذه اآلية كانوا يتكلمون في الصالة ألن الرواية جاءت نصاً في هذا المعنى، فقد 

قال  ،٤))أفضل الصالة طول القنوت((:  قوله-صلى اهللا عليه وسلم-ألنه جاء عن النبي وذلك ؛ الجزم بذلك
يفسر هذا الحديث بطول السكوت؛ ألن السكوت الزم في يمكن أن ال طول القيام، ف: أهل العلم المقصود به

                                                
  ).٩٢٣(، وصححه األلباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم )١/٣٤٧) (٩٤٢( أبو داود في سننه برقم  رواه- 1
 ).١/٣٨١) (٥٣٧(باب تحريم الكالم في الصالة ونسخ ما كان من إباحة برقم – ومواضع الصالة  مسلم في كتاب المساجد رواه- 2

، ومسلم في )١/٤٠٢) (١١٤٢(باب ما ينهى من الكالم في الصالة برقم – البخاري في كتاب أبواب العمل في الصالة    رواه -أصله في الصحيحين     - 3
 أحمـد فـي مـسنده بـرقم      رواه-، و )١/٣٨٣) (٥٣٩(م في الصالة ونسخ ما كان من إباحة برقم          باب تحريم الكال  –كتاب المساجد ومواضع الصالة     

)٤/٣٦٨) (١٩٢٩٧.( 

 ). ١/٥٢٠) (٧٥٦(باب أفضل الصالة طول القنوت برقم – مسلم في كتاب صالة المسافرين وقصرها  رواه- 4
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، وهذا مما يدلل على أن السياق هو الذي يبين المعنى من بين المعاني المتنوعة بما هو أعلق الصالة بإطالق
  .ي المقامبه ف

لفظ التواردت على هذه المعاني التي بين جمع الوأحياناً في بعض المواضع ال بد من الترجيح، وتارة يمكن 
 ،في القنوت ضمن بعض المجاميع رسالة خاصة -رحمه اهللا-تقي الدين ابن تيمية اإلسالم شيخ ، ولالواحد

:  وهو، أن القنوت يرجع إلى معنى واحد-رآنبعد استقراء هذه اللفظة ودالالتها في الق-خرج فيها بنتيجة 

الخشوع في أن المراد من القنوت في اآلية  -رحمه اهللا- الحافظ ابن كثير وأما ما ذكره ،دوام الطاعة
 فمراده ،م في الصالة لمنافاته إياهاهذا األمر مستلزم ترك الكال:  وقال،-عز وجل-واالستكانة بين يدي اهللا 

وفسر بالخشوع،بالطاعة القنوت فسر أخرى، فقد ن معاني القنوت وإال فله معاٍن مأن هذا إنما هو معنى ، 
 -عز وجل-ن اهللا إ:  وأما طريقة الجمع فيمكن أن يقال، ...طول القيام و، والسكوت،، والسكونواالستكانة

والسكون  ويدخل في هذه الطاعة السكوت في الصالة وطول القيام ،أي مطيعين: أمر أن يقوموا هللا قانتين
كبير المفسرين ابن ، وهذا ما اختاره  به فهو داخل تحت الطاعة-عز وجل-كل ما أمر اهللا و ،...والخشوع 

 يدخل في طاعة اهللا عهاجميأن أدخل جميع هذه المعاني تحت اآلية؛ باعتبار إذ  ،-رحمه اهللا-جرير الطبري 
الركوع والخشوع  من القنوت":  يقول،هذايؤيد  -رحمه اهللا- أثر عن مجاهد  ولهذا جاء،-تبارك وتعالى-

كل هذه المعاني أدخلها مجاهد ف ..." وخفض الجناح والرهبة، وغض البصر،-القياميعني - وطول الركوع
 الحسنة عن  وهذا من التفسيرات،-رحمه اهللا- وقول مجاهد هذا موافق لما ذكره ابن جرير ،في القنوت

 وأنهم ، سعة نظرهم وشمول تفسيرهم للمعاني التي تحتملها اآليةلتي توضح ا-مرضي اهللا تعالى عنه-السلف 
 واهللا ،مثيل ال الحصرفإنما يقصدون بذلك التقريب والت حينما يذكرون أحد هذه المعاني في كثير من األحيان

  .أعلم

سورة ) ٢٣٩([ }ا لَم تَكُونُواْ تَعلَمونا علَّمكُم مفَإن ِخفْتُم فَِرجاالً َأو ركْبانًا فَِإذَا َأِمنتُم فَاذْكُرواْ اللّه كَم{ :وقوله

 ذكر الحال ، وشدد األمر بتأكيدها، لما أمر تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات والقيام بحدودها،]البقرة
 فَإن ِخفْتُم{: وهي حال القتال والتحام الحرب فقال التي يشتغل الشخص فيها عن أدائها على الوجه األكمل

  . مستقبلي القبلة وغير مستقبليها: يعني}ِرجاالً َأو ركْبانًا{ ، فصلوا على أي حال كان: أي}فَِرجاالً َأو ركْبانًا

الذين يسيرون على  }ِرجاالً{معنى أصل ف وإال ،-مستقبلي القبلة وغير مستقبليها- يعني هذا من باب الالزم
 يعني على أرجلهم ]سورة الحـج) ٢٧([ } النَّاِس ِبالْحج يْأتُوك ِرجالًاوَأذِّن ِفي{ : كما قال سبحانهأقدامهم
 ذلك في حال والخالصة أنه رخص لهم ،راكب:  يعني كل من ركب شيئاً فإنه يقال له}َأو ركْبانًا{ ،راجلين
  .م واهللا أعل،جهة االستقبالحيث  فمن مقتضيات ذلك أنهم يصلون على أحوال مختلفة من ،الحرب

فإن كان خوف أشد من :  ثم قال،كما قال مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن صالة الخوف وصفها
ذكر ال أرى ابن عمر :  نافع قال،القبلة أو غير مستقبليها أو ركباناً مستقبلي ،ذلك صلوا رجاالً على أقدامهم

  . ومسلم-لفظهوهذا - ورواه البخاري ،-صلى اهللا عليه وسلم-إال عن النبي ذلك 
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-على الهيئات الواردة عن النبي في حالة عدم المواجهة الخوف صالة إذا كان الناس يستطيعون أن يصلوا 

وأما في حال المواجهة فال يمكن أن  ،بال القبلة فهذا هو المطلوب جماعة مع استق-صلى اهللا عليه وسلم
  . ما يتيسر لهم بحسبى يصلون فرادئذ فعند،يصلوا جماعة بالطريقة التي وردت

فرض اهللا الصالة على لسان :  وابن جرير عن ابن عباس قالهوروى مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماج
 وبه قال الحسن ، وفي الخوف ركعة، وفي السفر ركعتين، في الحضر أربعاً-صلى اهللا عليه وسلم-نبيكم 

  .البصري وقتادة والضحاك وغيرهم

 ،حال االلتحام والخوف الشديد عن الفرض في ئف فقد جعلوا الركعة تجزلطائفة من السلهذا قول معروف 
 ، يتيسر له الركوع فيومئ إيماءفإذا لم ،ن الصالة ال تختصر في الخوفإ: وخالف الجمهور في ذلك فقالوا

ي؛ يصليرى أنه من خالف بين أهل العلم فمنهم وإذا لم يتيسر له اإليماء فهل يصلي بمجرد التكبير وهو قائم؟ 
ولو خرج  ال يصلييرى أنه  ومنهم من ،]سورة التغابن) ١٦([ }فَاتَّقُوا اللَّه ما استَطَعتُم{: واستدلوا بقوله سبحانه

 إال بعد لم يصل العصر في يوم األحزاب -صلى اهللا عليه وسلم- ويحتجون على ذلك بأن النبي ،الوقت
 أو كأنهم ،في ذلك الموقف كأنهم نسوا الصالةعليهم ع بأنهم لشدة ما وقواستدرك هذا الدليل  ،غروب الشمس
  .واضح جلي من رواية الحديثهذا  و،نها فلم يتفطنوا لهاشغلهم العدو ع

ال أحب له أن يختصر الصالة إلى ركعة :  يقول-رحمه اهللا-وبعض أهل العلم مثل ابن جرير الطبري 
  .ذات سجود وركوع  فإن اضطر إلى ذلك فتجزئه ركعة،واحدة

  .ند مناهضة الحصون ولقاء العدوباب الصالة ع: قال البخاريو

 فإن لم يقدروا ،إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصالة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه: وقال األوزاعي
 فإن لم يقدروا صلوا ركعة ، أو يأمنوا فيصلوا ركعتين،على اإليماء أخروا الصالة حتى ينكشف القتال

:  بن مالك وقال أنس، وبه قال مكحول،م يقدروا ال يجزئهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا فإن ل،وسجدتين

  حضرت مناهضة حصن تُستَر

  .في بالد فارس

 إال بعد ارتفاع النهار فصليناها  فلم نصلِّ، فلم يقدروا على الصالة واشتد اشتعال القتال،عند إضاءة الفجر
  . هذا لفظ البخاري، وما يسرني بتلك الصالة الدنيا وما فيها: قال أنس، ففتح لنا،ونحن مع أبي موسى

 فأتموا ركوعها ، أقيموا صالتكم كما أمرتم: أي]سورة البقرة) ٢٣٩([ }فَِإذَا َأِمنتُم فَاذْكُرواْ اللّه{: وقوله
  .وسجودها وقيامها وقعودها وخشوعها وهجودها

}كُم ملَّما عكَم واْ اللّهفَاذْكُر ا لَمونلَممثل ما أنعم عليكم وهداكم وعلمكم ما ينفعكم في الدنيا : أي}تَكُونُواْ تَع 
فَِإذَا اطْمْأنَنتُم فََأِقيمواْ الصالَةَ ِإن الصالَةَ كَانَتْ {:  كقوله بعد صالة الخوف، فقابلوه بالشكر والذكر،واآلخرة

 وستأتي األحاديث الواردة في صالة الخوف وصفاتها في ،] سورة النساء)١٠٣([ }علَى الْمْؤِمِنين ِكتَابا موقُوتًا
  .]سورة النساء) ١٠٢([ }وِإذَا كُنتَ ِفيِهم فََأقَمتَ لَهم الصالَةَ{: سورة النساء عند قوله تعالى

عا ِإلَى الْحوِل غَير ِإخْراٍج فَِإن خَرجن فَالَ جنَاح والَِّذين يتَوفَّون ِمنكُم ويذَرون َأزواجا وِصيةً لَِّأزواِجِهم متَا{
ِكيمح ِزيزع اللّهوٍف ورعِمن م َأنفُِسِهن ِفي لْنا فَعِفي م كُملَيلَى  * عا عقوِف حرعِبالْم تَاعطَلَّقَاِت مِللْمو
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تَِّقينلَكُ * الْم اللّه نيبي كَذَِلكِقلُونتَع لَّكُماِتِه لَعآي هذه اآلية : قال األكثرون ]سورة البقرة) ٢٤٢-٢٤٠([ }م
  .]سورة البقرة) ٢٣٤([ }يتَربصن ِبَأنفُِسِهن َأربعةَ َأشْهٍر وعشْرا{ :منسوخة بالتي قبلها وهي قوله

، وهذا عشرالشهر واألنسوخ باألربعة الجمهور من المفسرين والفقهاء على القول بأن التربص لمدة سنة م
الذي ف ؛هذه اآليةبخالف  ، المصحف ألن الناسخ يأتي بعد المنسوخ في ترتيبالنسخ جرى على غير العادة؛

ع الخطاب الشرعي سخ هو رفذا ليس في النزول قطعاً؛ ألن الن ولكن ه،نسخها جاء قبلها في ترتيب المصحف
 وترتيب ، فهذا في الترتيب، فكيف يكون قبله، يمكن أن يكون معه فال،المتقدم بخطاب متأخر متراخ عنه

  .ضعوها في مكان كذا: -صلى اهللا عليه وسلم- فتنزل اآلية فيقول النبي ،اآليات كما هو معروف توقيفي

ل العلم إلى أنها  فذهب عامة أه}لَى الْحوِل غَير ِإخْراٍجوِصيةً لَِّأزواِجِهم متَاعا ِإ{: وأما الوصية في قوله
  . الثمن والربع مما ترك الزوجفصار لها من الميراث ،منسوخة بآية المواريث

 وإنما ذلك ،يقول بأن هذه اآلية لم تنسخ فيها الوصية إلى الحولف -رحمه اهللا-شيخ اإلسالم ابن تيمية وأما 
  . واهللا أعلم،أنها منسوخة: األقربو ،بوج فقط ال الوعلى سبيل االستحباب

قد  }والَِّذين يتَوفَّون ِمنكُم ويذَرون َأزواجا{: قلت لعثمان بن عفان:  روى البخاري عن ابن الزبير قال
  . يا ابن أخي ال أغير شيئاً منه من مكانه:  قال؟أو تدعها- فلم تكتبها ،نسختها اآلية األخرى

شهر فما الحكمة في األ حكمها قد نسخ باألربعة إذا كان: ومعنى هذا اإلشكال الذي قاله ابن الزبير لعثمان
:  فأجابه أمير المؤمنين، وبقاء رسمها بعد التي نسختها يوهم بقاء حكمها،إبقاء رسمها مع زوال حكمها

  . فأثبتها حيث وجدتها، وأنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك بعدها،بأن هذا أمر توقيفي

والَِّذين يتَوفَّون ِمنكُم ويذَرون َأزواجا وِصيةً لَِّأزواِجِهم متَاعا {: روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله
 ،فنسختها آية المواريث  فكان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة }ِإلَى الْحوِل غَير ِإخْراٍج

  .فجعل لهن الربع أو الثمن مما ترك الزوج

في إعرابها قدر فمن قرأها بالنصب  ، جاءت بالرفع وبالنصب}وِصيةً لَِّأزواِجِهم{:  سبحانهقولهالقراءة في 
عز -اهللا أن المعنى ، و أو كتب اهللا عليهم وصية، أو أوصى اهللا وصية،فليوصوا وصية: فعالً محذوفاً تقديره

ال تجرى عليهن النفقة ونة في بيوتهم سيمتعن أن هم لزوجاتيطالب األزواج أن يوصوا قبل موتهم  -وجل
تعرب مبتدأ والخبر ألزواجهم، ويكون المعنى أن  }وصيةٌ ألزواجهم{ وعلى قراءة الرفع ،يخرجهم الورثة
  .ألزواجهم وهي إمتاعهن سنة في بيوتهم، وأكثر األقوال والتقديرات ترجع إلى األوللزمهم عليهم وصية ت

رحمه - هو ما ذكره ابن جرير الطبري -من ظاهر اآليةوهو المتبادر -لعل من أدق ما قيل في معناها و
الخطاب ألهل ف ،كتب اهللا ألزواجهم عليكم وصية منه لهن أيها المؤمنون أال تخرجوهن:  بأن المعنى-اهللا

عز - فهم مأمورون بأن ينفذوا ما ذكر اهللا ، ومن يتحاكمون ويتراجعون إليه،اإليمان من الورثة واألولياء
من بيده ذلك لك يلزم الورثة و لكن ذ،لى سبيل اللزوم بالنسبة للمرأة في أول األمر وذلك ليس ع،-وجل

  . إليه ويتحاكمون كالقاضيكالوصي والوكيل ومن يتراجعون

أي متعوهن : يمكن أن يكون منصوباً بفعل محذوف والتقدير: }متَاعا ِإلَى الْحوِل غَير ِإخْراٍج{ :قوله سبحانه
  . أو جعل اهللا لهن ذلك متاعاً، ويمكن أن تقدر على الحال، إلى الحولمتاعاً
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متعوهن إلى الحول غير والمعنى  ،أي غير مخرجات:  يمكن أن يكون هذا حاالً}غَير ِإخْراٍج {:قوله
  . واهللا أعلم بالصواب، من غير إخراج:أيوالتقدير بنزع الخافض مخفوض  أو ،مخرجات

 اعتدت سنة في ، وترك امرأتهكان الرجل إذا مات: ابن عباس قالوروي من طريق علي بن أبي طلحة عن 
والَِّذين يتَوفَّون ِمنكُم ويذَرون َأزواجا يتَربصن ِبَأنفُِسِهن َأربعةَ {:  ثم أنزل اهللا بعد،ق عليها من مالهفَنْ يبيته

فعدتها أن تضع ما   إال أن تكون حامالً،فى عنها زوجهافهذه عدة المتو ]سورة البقرة) ٢٣٤([ }َأشْهٍر وعشْرا
سورة ) ١٢([ }كُم ولَد فَلَهن الثُّمنولَهن الربع ِمما تَركْتُم ِإن لَّم يكُن لَّكُم ولَد فَِإن كَان لَ{:  وقال،في بطنها

  . فبين ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة]النساء

َأربعةَ {نسختها : مجاهد والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك والربيع ومقاتل بن حيان قالواوروي عن : قال
  .}َأشْهٍر وعشْرا

 تعتد عند أهل ،كانت هذه العدة: قال} والَِّذين يتَوفَّون ِمنكُم ويذَرون َأزواجا{: وروى البخاري عن مجاهد
 يتَوفَّون ِمنكُم ويذَرون َأزواجا وِصيةً لَِّأزواِجِهم متَاعا ِإلَى الْحوِل غَير والَِّذين{ فأنزل اهللا ،زوجها واجب

ِكيمح ِزيزع اللّهوٍف ورعِمن م َأنفُِسِهن ِفي لْنا فَعِفي م كُملَيع نَاحفَالَ ج نجخَر اٍج فَِإنسورة ) ٢٤٠([ }ِإخْر

 إن شاءت سكنت في وصيتها وإن ، جعل اهللا لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية:قال ]البقرة
  .}غَير ِإخْراٍج فَِإن خَرجن فَالَ جنَاح علَيكُم{:  وهو قول اهللا،شاءت خرجت

:  فتعتد حيث شاءت وهو قول اهللا تعالى،نسخت هذه اآلية عدتها عند أهلها: قال ابن عباس: وقال عطاء

  .}غَير ِإخْراٍج{

 تعتد عند ،العدةكانت هذه : قالالسابق أثر مجاهد يشهد لهذا وأهل زوجها، : أي المقصود بالعدة عند أهلها،
في بيت  وأ سخ وجوب أمر العدة في بيت زوجها، فلها أن تعتد في بيت أبيها، ولكن نُ،أهل زوجها واجب

  . أو غير ذلك،آخر تملكه

فَالَ جنَاح {:  وإن شاءت خرجت لقول اهللا،تدت عند أهلها وسكنت في وصيتهاإن شاءت اع: قال عطاء
ِفي َأنفُِسِهن لْنا فَعِفيم كُملَيفتعتد حيث شاءت وال سكنى لها،ثم جاء الميراث فنسخ السكنى: قال عطاء }ع ، 

 أشهر والعشر ةربعوقول عطاء ومن تابعه على أن ذلك منسوخ بآية الميراث إن أرادوا ما زاد على األ
 ،جب في تركة الميت فهذا محل خالف بين األئمة أشهر وعشر ال تةوا أن سكنى األربع وإن أراد،فمسلَّم

ه عن زينب بنت كعب بن عجرة منزل الزوج بما رواه مالك في موطئوقد استدلوا على وجوب السكنى في 
 أخبرتها أنها جاءت إلى ،-ما اهللا عنهرضي-أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري 

 فإن زوجها خرج في طلب ، تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم-فسألت رسول اهللا :  له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه قالتٍدأعب- 

 فقال رسول اهللا :  قالت، في مسكن يملكه وال نفقةلم يتركنيزوجي ني خدرة فإن أن أرجع إلى أهلي في ب

صلى اهللا -فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول اهللا : قالت ،))نعم((: -صلى اهللا عليه وسلم-
 فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن ))؟كيف قلت((:  فقال، أو أمر بي فنوديت له،-عليه وسلم

:  قالت،فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً:  قالت))امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله((:  فقال،زوجي



 ٦

 وكذا رواه أبو داود ، فاتبعه وقضى به،فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته
   .حسن صحيح:  وقال الترمذي،هوالترمذي والنسائي وابن ماج

فلم تكن ، -بعيدة–  بلغها وهي في دور بعض األنصار شاسعة عن أهلهايهأن نع: الرواياتوجاء في بعض 
 فأخذ منه عامة أهل العلم أن المرأة إنما تعتد في ،لم يترك لها داراً ولم يترك لها ماالًهو  و،في بيت زوجها

  .بأ وفاة الزوجالبيت الذي بلغها فيه ن

 فإن ،هذا بناء على أنها كانت مخيرة }معروِفن ِمي َأنفُِسِهن فَالَ جنَاح علَيكُم ِفيما فَعلْن ِف{: وأما قوله
 من -عز وجل-أيها الورثة بهذا الخروج إذا كان لغير معصية اهللا  خرجت في أثناء العدة فال جناح عليكم

  .فإنها تمنع ويؤخذ على يدهاوإال  ،و بأهلهاأال يزري بها معروف 

 قال عبد الرحمن بن زيد بن ]سورة البقرة) ٢٤١([ }ِبالْمعروِف حقا علَى الْمتَِّقينوِللْمطَلَّقَاِت متَاع {: وقوله
 إن شئتُ:  قال رجل،]سورة البقرة) ٢٣٦([ }وِف حقا علَى الْمحِسِنينمتَاعا ِبالْمعر{:  لما نزل قوله تعالى:أسلم

، }وِللْمطَلَّقَاِت متَاع ِبالْمعروِف حقا علَى الْمتَِّقين{:  فأنزل اهللا هذه اآلية، وإن شئت لم أفعل،أحسنت ففعلت
  .وقد استدل بهذه اآلية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة

قبل الدخول بأن المطلقة وعللوا ذلك  ، ال الوجوبالمتعة لكل مطلقةمن ذهب إلى استحباب يحتج بها  وأيضاً
 ]سورة البقرة) ٢٣٧([ }فَِنصفُ ما فَرضتُم{: -عز وجل– كما قال اهللا ، المسمى لهابها تعطى نصف الصداق

المرأة  فال تستحقها، وعمموا هذا الحكم على ، لم يسم لها متعة في اآلية-سبحانه–وأن اهللا  ،يكفيها ما أخذتف
  . فال تستحق معه شيئاً،ل من بضعها من المهر في مقابل ما استحبها؛ ألنها أخذتالتي طلقت بعد الدخول 

المرأة  تلك تسواء كان به، جبر خاطرها شيئاً ي المرأة المطلقة مطالب بأن يمتعالذي يظهر أن الرجللكن 
تعقب على  و،}وِللْمطَلَّقَاِت متَاع{:  عم ذلك بقوله-عز وجل- ألن اهللا ؛بعد الدخول أو ،مطلقة قبل الدخول

 قد يذكر الحكم -عز وجل- اهللا بأنو ولم تذكر في بعض صور الطالق، هابمفردذكرت تلك الحالة القائل بأن 
  .  واهللا تعالى أعلم،في موضع وال يلزم منه أن يورده في جميع المواضع

أن هذا الحق على : مفهوم المخالفة في اآلية غير مراد، فال يجعل المعنى }حقا علَى الْمتَِّقين{: قوله سبحانه
األمر هذا  و، ومنها ما هو مستحب،منها ما هو واجبالتقوى المتقين فال يجب عليهم؛ ألن المتقين، أما غير 

  .باإلمتاع في اآلية من تقوى اهللا الواجبة

لهااًضة أو مفروضسواء كانت مفو .  

  .بنص اآليةالمتعة هي التي لم يفرض لها صداق معين فهذه تعطى : المفوضة

 . واختاره ابن جرير،غيره من السلف وإليه ذهب سعيد بن جبير و، بها أو مدخوالً،أو مطلقاً قبل المسيس

الَّ جنَاح علَيكُم ِإن طَلَّقْتُم النِّساء ما لَم تَمسوهن َأو تَفِْرضواْ لَهن فَِريضةً ومتِّعوهن علَى {: وقوله تعالى
 هرقِْتِر قَدلَى الْمعو هروِسِع قَدالْمرعا ِبالْمتَاعمِسِنينحلَى الْما عقمن باب ذكر ]سورة البقرة) ٢٣٦([ }وِف ح 

  .بعض أفراد العموم
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 وفروضه وحدوده فيما ، في إحالله وتحريمه: أي]سورة البقرة) ٢٤٢([ }كَذَِلك يبين اللّه لَكُم آياِتِه{: وقوله
 : أي}لَعلَّكُم تَعِقلُون{ ،لم يتركه مجمالً في وقت احتياجكم إليه و، ووضحه وفسرههين ب،أمركم به ونهاكم عنه

  .تفهمون وتتدبرون

  .وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبهاهللا وصلى 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )١٠٨(المصباح المنير في تفسير ابن كثير 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  . وسلمه وعلى آله وصحب، وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ومصطفاه سيدنا محمد،الحمد هللا

رجواْ ِمن ِدياِرِهم وهم ُألُوفٌ َألَم تَر ِإلَى الَِّذين خَ{ : في قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-قال الحافظ ابن كثير 
 * ثَر النَّاِس الَ يشْكُرونحذَر الْموِت فَقَاَل لَهم اللّه موتُواْ ثُم َأحياهم ِإن اللّه لَذُو فَضٍل علَى النَّاِس ولَِكن َأكْ

ِميعس اللّه واْ َأنلَماعِبيِل اللِّه وقَاِتلُواْ ِفي سوِليمع  *  لَه اِعفَهضنًا فَيسا حضقَر اللّه قِْرضن ذَا الَِّذي يم
ونعجِه تُرِإلَيطُ وسبيو قِْبضي اللّهةً وافًا كَِثيرعروى ابن أبي حاتم عن ابن " :]سورة البقرة) ٢٤٥-٢٤٣([ }َأض

كانوا من أهل داوردان قرية على :  بن عاصموقال علي، دانداور: كانوا أهل قرية يقال لها: عباس قال
َألَم تَر ِإلَى الَِّذين خَرجواْ ِمن {: وروى وكيع بن الجراح في تفسيره عن ابن عباس، فرسخ من قبل واسط

س نأتي أرضاً لي: قالوا، لطاعونكانوا أربعة آالف خرجوا فراراً من ا:  قال}ِدياِرِهم وهم ُألُوفٌ حذَر الْموِت
هم نبي من األنبياء فدعا  فمر علي،فماتوا،  موتوا:اهللا لهمقال ، حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا، ها موتب

َألَم تَر ِإلَى الَِّذين خَرجواْ ِمن ِدياِرِهم وهم ُألُوفٌ حذَر {: -عز وجل-ربه أن يحييهم فأحياهم فذلك قوله 
  ." اآلية}الْموِت

  :أما بعد، والسالم على رسول اهللا والصالة ،الحمد هللا، الرحيم بسم اهللا الرحمن 

رؤية المذكورة  الرؤيةو، ي استفهام تقرير}َألَم تَر ِإلَى الَِّذين خَرجواْ ِمن ِدياِرِهم{: هذه اآليةاالستفهام في ف
  .بمعنى العلم، قلبية

 البعث بعد ل على إمكانيةيلتدللواء الموتى، قدرته على إحيليبين لهم القصة هذه الباري سبحانه إنما أورد و
في خمسة قدرته على ذلك  -عز وجل–قد ذكر اهللا  الذي أنكره المشركون من قريش وغيرهم، والنشور

  :مواضع من سورة البقرة

َأخَذَتْكُم الصاِعقَةُ وَأنتُم وِإذْ قُلْتُم يا موسى لَن نُّْؤِمن لَك حتَّى نَرى اللَّه جهرةً فَ{: قوله سبحانه: الموضع األول
ونتَنظُر* ونتَشْكُر لَّكُملَع ِتكُموِد معن بثْنَاكُم معب سورة البقرة) ٥٦([ } ثُم[.  

 فَقُلْنَا اضِربوه  *وِإذْ قَتَلْتُم نَفْساً فَادارْأتُم ِفيها واللّه مخِْرج ما كُنتُم تَكْتُمون{: قوله سبحانه: الموضع الثاني
ِقلُونتَع لَّكُماِتِه لَعآي ِريكُميتَى ووالْم ِيي اللّهحي ا كَذَِلكِضهعأن اهللا سبحانه : والمعنى ]سورة البقرة) ٧٣([ }ِبب
نها، مر بنو إسرائيل بذبحها، فضربوه بجزء مأمرهم بضرب القتيل الذي اختلفوا في قاتله ببعض البقرة التي ُأ

 على إحيائه الموتى لذوي فرد اهللا عليه روحه فتكلم وأخبرهم بقاتله، وبين سبحانه أن في هذه القصة دليالً

  .العقول

َألَم تَر ِإلَى الَِّذين خَرجواْ ِمن ِدياِرِهم وهم ُألُوفٌ حذَر الْموِت فَقَاَل لَهم اللّه {: قوله سبحانه: الموضع الثالث
  .]سورة البقرة) ٢٤٣([ } ثُم َأحياهم ِإن اللّه لَذُو فَضٍل علَى النَّاِس ولَِكن َأكْثَر النَّاِس الَ يشْكُرونموتُواْ



 ٢

اللّه َأو كَالَِّذي مر علَى قَريٍة وِهي خَاِويةٌ علَى عروِشها قَاَل َأنَّى يحِيي هَِذِه {: قوله سبحانه: الموضع الرابع
  .]سورة البقرة) ٢٥٩([ }َئةَ عاٍم ثُم بعثَهابعد موِتها فََأماتَه اللّه ِم

وِإذْ قَاَل ِإبراِهيم رب َأِرِني كَيفَ تُحِيي الْموتَى قَاَل َأولَم تُْؤِمن قَاَل {: قوله سبحانه وتعالى: الموضع الخامس
لِْبي قَاَل فَخُذْ َأربعةً من الطَّيِر فَصرهن ِإلَيك ثُم اجعْل علَى كُلِّ جبٍل منْهن جزءا ثُم ادعهن بلَى ولَِكن لِّيطْمِئن قَ

ِكيمح ِزيزع اللّه َأن لَماعا ويعس ْأِتينَكفي -عز وجل-فهذه خمسة مواضع ذكرها اهللا  ،]سورة البقرة) ٢٦٠([ }ي 
 واإلحياء من األدلة القرآنية التي يستدل بها على البعثنوع االستدالل ما هو إال اإلحياء بعد اإلماتة، وهذا 

  .بعد اإلماتة

وِمن آياِتِه َأنَّك { :  بالبعث بعد النشور كما قال سبحانهإحياء األرض بعد موتها االستدالل على : أنواعهومن
ا َأنزلْنَا علَيها الْماء اهتَزتْ وربتْ ِإن الَِّذي َأحياها لَمحِيي الْموتَى ِإنَّه علَى كُلِّ شَيٍء تَرى الَْأرض خَاِشعةً فَِإذَ

سورة فصلت) ٣٩([ }قَِدير[.  

فإن اآلجال ، فال يترك من أجل استبقاء النفوس والمهج،  وهو الحث على الجهادلبيان معنى إنما سيقتاآلية و
قَاَل لَهم اللّه { فروا من الموتلما هؤالء ف،  دون أن تتقدم أو تتأخر-عز وجل-أن تقع كما حددها اهللا بد  ال

ماهيَأح وتُواْ ثُمم{.  

 ال طائل من تحتها وهيو، اال دليل عليهوالتفاصيل هذه الروايات التي ذكرها ابن كثير وال بد من العلم أن 

ا من التناقض ما ال يخفى على بيل للوصول إلى معرفة أسانيدها، ثم إن بينهفال سمما أخذ من بني إسرائيل 
 . والنقلاالعتماد عليها في التفسير، مما يؤكد دخول التحريف والكذب في هذه الروايات، فيحسن عدم لعمطّ

  .واهللا أعلم

، خموا أرضهموذكر غير واحد من السلف أن هؤالء القوم كانوا أهل بلدة في زمان بني إسرائيل استو"
فملئوا ما بين ، فنزلوا وادياً أفيح،  هاربين إلى البريةفخرجوا فراراً من الموت، وأصابهم بها وباء شديد

، يحة واحدةفصاحا بهما ص، أحدهما من أسفل الوادي واآلخر من أعاله، عدوتيه فأرسل اهللا إليهم ملكين
وفنوا وتمزقوا ، ي عليهم جدران وقبورفحيزوا إلى حظائر وبن،  رجل واحدموتة، فماتوا عن آخرهم

فسأل اهللا أن يحييهم على ، حزقيل: فلما كان بعد دهر مر بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له، وتفرقوا
فاجتمع عظام كل ، أيتها العظام البالية إن اهللا يأمرك أن تجتمعي: وأمره أن يقول، فأجابه إلى ذلك، يديه

فكان ذلك ، ره فنادى أيتها العظام إن اهللا يأمرك أن تكتسي لحماً وعصباً وجلداًثم أم، جسد بعضها إلى بعض
،  إن اهللا يأمرك أن ترجع كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره،ثم أمره فنادى أيتها األرواح، وهو يشاهده

  . أنتسبحانك ال إله إال: وهم يقولون،  قد أحياهم اهللا بعد رقدتهم الطويلة،فقاموا أحياء ينظرون

ِإن اللّه لَذُو {: ولهذا قال، على وقوع المعاد الجسماني يوم القيامة، حيائهم عبرة ودليل قاطعوكان في إ
ولَِكن َأكْثَر {، والدالالت الدامغة،  فيما يريهم من اآليات الباهرة والحجج القاطعة:أي }فَضٍل علَى النَّاِس
ونشْكُروفي هذه القصة عبرة ، ر ما أنعم اهللا به عليهم في دينهم ودنياهمكمون بش ال يقو: أي}النَّاِس الَ ي

، فإن هؤالء خرجوا فراراً من الوباء،  وأنه ال ملجأ من اهللا إال إليه،دليل على أنه ال يغني حذر من قدرو
ديث ومن هذا القبيل الح، فعوملوا بنقيض قصدهم وجاءهم الموت سريعاً في آن واحد، طلباً لطول الحياة



 ٣

خرج إلى  -رضي اهللا عنه–الصحيح الذي رواه اإلمام أحمد عن عبد اهللا بن عباس أن عمر بن الخطاب 
فأخبروه أن الوباء قد وقع ، أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، الشام حتى إذا كان بصرح لقيه أمراء األجناد

إن عندي من هذا : فقال، جتهوكان متغيباً لبعض حا، فجاءه عبد الرحمن بن عوف، فذكر الحديث، بالشام
،  بها فال تخرجوا فراراً منهمإذا كان بأرض وأنت((:  يقول-صلى اهللا عليه وسلم-علماً سمعت رسول اهللا 

  ."أخرجاه في الصحيحينو ،فحمد اهللا عمر ثم انصرف، ١))وإذا سمعتم به بأرض فال تقدموا عليه

ألن ، )) بها فال تخرجوا فراراً منهما كان بأرض وأنتإذ(( :-صلى اهللا عليه وسلم–الشاهد من الرواية قوله 
ولذا يحكى ، مع أن المقدر البد أن يقع، هذا من باب بذل السببوما بعده ال يعارضه ف، ينفعكمهذا الخروج لن 

إن القرى يكثر : ؟ فقيل لههكيف السبيل إلى التوقي من: فسأل،  لما رأى الموتى في القرى خافن أعرابياًأ
  :فقال، فوجد قبرين عند كثيب، يطلب العافية، فخرج إلى البادية، اء وعليك بالبواديفيها الوب

  نبأتماني أنما الموت فـي القـرى      و
  

ــب     فكيــف وهــذي هــضبة وكثي
  

  

  

  .]سورة النساء) ٧٨([ }َأينَما تَكُونُواْ يدِرككُّم الْموتُ ولَو كُنتُم ِفي بروٍج مشَيدٍة{: وصدق اهللا

أي كما أن الحذر ال يغني ، ]سورة البقرة) ٢٤٤([ }وقَاِتلُواْ ِفي سِبيِل اللِّه واعلَمواْ َأن اللّه سِميع عِليم{: لهوقو"
بل األجل المحتوم والرزق المقسوم ،  وال يبعدهوتجنبه ال يقرب أجالً، كذلك الفرار من الجهاد، من القدر

الَِّذين قَالُواْ ِإلخْواِنِهم وقَعدواْ لَو َأطَاعونَا ما قُِتلُوا {: كما قال تعالى، ر مقنن ال يزاد فيه وال ينقص منهمقد
رقُْل فَادءاِدِقينص تَ ِإن كُنتُموالْم َأنفُِسكُم نتَ {: وقال تعالى، ]سورة آل عمران) ١٦٨([ }وا عكَتَب نَا ِلمبقَالُواْ رو

نَا الِْقتَاَل لَولَيفَِتيالًع ونالَ تُظْلَمِن اتَّقَى ولِّم رةُ خَياآلِخرا قَِليٌل ونْيالد تَاعٍل قَِريٍب قُْل متَنَا ِإلَى َأجا  * ال َأخَّرنَمَأي
،  الجيوشوروينا عن أمير، ]سورة النساء) ٧٨-٧٧([ }تَكُونُواْ يدِرككُّم الْموتُ ولَو كُنتُم ِفي بروٍج مشَيدٍة

     أبي سليمان خالد بن الوليد ، هئوسيف اهللا المسلول على أعدا، وحامي حوزة اإلسالم، ومقدم العساكر

وما من عضو من أعضائي ، لقد شهدت كذا وكذا موقفاً: أنه قال وهو في سياق الموت، -رضي اهللا عنه-
، موت العير فال نامت أعين الجبناءي وها أنا ذا أموت على فراشي كما ،رمية أو طعنة أو ضربةإال وفيه 
  .ويتألم أن يموت على فراشه، ويتأسف على ذلك، كونه ما مات قتيالً في الحربل  يتألميعني أنه

 يحث تعالى ]سورة البقرة) ٢٤٥([ }من ذَا الَِّذي يقِْرض اللّه قَرضا حسنًا فَيضاِعفَه لَه َأضعافًا كَِثيرةً{ :وقوله
وفي حديث ، ولقد كرر تعالى هذه اآلية في كتابه العزيز في غير موضع، لى اإلنفاق في سبيل اهللاعباده ع

  ."من يقرض غير عديم وال ظلوم: النزول أنه يقول تعالى

في المعنى المعروف  ثم شاع استعماله، هو كل ما يلتمس عليه الجزاء: ربم العفي كال أصل القرض
فإن ذلك هو ، زيادة يحتسبها المقرضمن  القرض بمقابل ال أنه إذا كانوهو غير خارج عن هذا؛ إ، لقرضبا

عز -ند اهللا إذا كان يحتسب بذلك الجزاء عوأما  ،)) فهو رباكل قرض جر نفعاً((جاء في الحديث ، الربا
  . واهللا أعلم، في اآلخرة فهو المقصود المراد في اآلية-وجل

                                                

 
باب الطـاعون والطيـرة   –، ومسلم في كتاب السالم  )٥/٢١٦٣) (٥٣٩٧(باب ما يذكر في الطاعون برقم       –خر في كتاب الطب     آرواه البخاري بلفظ    1
  ).١/١٩٤) (١٦٨٣(رواه أحمد في مسنده برقم و، )٤/١٧٣٧) (٢٢١٨(لكهانة ونحوها برقم وا



 ٤

مثَُل الَِّذين ينِفقُون َأموالَهم ِفي سِبيِل اللِّه كَمثَِل حبٍة { : كما قال تعالى}يرةًفَيضاِعفَه لَه َأضعافًا كَِث{: وقوله"
لٍَة منبنَاِبَل ِفي كُلِّ سس عبتَتْ سشَاءاَأنبن ياِعفُ ِلمضي اللّهٍة وبوسيأتي ، اآلية ]سورة البقرة) ٢٦١([ }َئةُ ح

  .الكالم عليها

يضيق على من يشاء من عباده في ، فاهللا هو الرزاق، ا وال تبالوا أي أنفقو}واللّه يقِْبض ويبسطُ{: وقوله
  ." أي يوم القيامة}وِإلَيِه تُرجعون{، له الحكمة البالغة في ذلك، ويوسعه على آخرين، الرزق

، -عز وجل- يرجع إلى تقدير اهللا وإنما ذلك، أن هذه النفقة ليست هي التي يحصل بسببها اإلقاللوالمعنى 
 . في خلقهةه النافذيتوبصرالباهرة وحكمته 

َألَم تَر ِإلَى الْمِإل ِمن بِني ِإسراِئيَل ِمن بعِد موسى ِإذْ قَالُواْ ِلنَِبي لَّهم ابعثْ لَنَا مِلكًا نُّقَاِتْل ِفي سِبيِل اللِّه قَاَل {
ِإن كُِتب تُميسْل عاِرنَا هنَا ِمن ِديُأخِْرج قَدِبيِل اللِّه وا لَنَا َأالَّ نُقَاِتَل ِفي سمالِْقتَاُل َأالَّ تُقَاِتلُواْ قَالُواْ و كُملَيع 

ِبالظَّاِلِمين ِليمع اللّهو منْهاْ ِإالَّ قَِليالً ملَّوالِْقتَاُل تَو ِهملَيع ا كُِتبنَآِئنَا فَلَمَأبسورة البقرة) ٢٤٦([ }و[.  

   . كما تقدمقلبية علمية ي، والرؤية اآلية تقريرأول في تفهاماالس

لية القوم، قيل في سبب وِع، المأل المراد بهم أشراف الناس }ِإلَى الْمِإل ِمن بِني ِإسراِئيَل{: قوله سبحانهو
  .ألنهم يملئون صدور المجالستسميتهم بذلك؛ 

يتمالئون  ألنهمسموا بالمأل : وقيل، عندهممن قضاء حاجات الناس  ينتظربما يطلب منهم وئون ِلألنهم م: يلوق
  .لئوا شرفاً أو غير ذلكألنهم م: وقيل، حل والعقدهل ال أكونهمل ،على األمر

لتقرير ما هو إنما هو  دخول أداة االستفهام عليهالمقاربة، و من أفعال  عسى}هْل عسيتُم{: وقوله سبحانه
فَهْل عسيتُم ِإن تَولَّيتُم َأن تُفِْسدوا ِفي {:  كما قال سبحانهواإلشعار بأنه كائن، عدم قتالهم من متوقع عنده

كُمامحوا َأرتُقَطِّعِض وسورة محمد) ٢٢([ }الَْأر[.  

قد يستشكل المعنى  }الُواْ وما لَنَا َأالَّ نُقَاِتَل ِفي سِبيِل اللِّهقَ ِإن كُِتب علَيكُم الِْقتَاُل َأالَّ تُقَاِتلُواْ{: وقوله سبحانه
 يلغي عمل أن،، ولذا فإن كثيراً من أهل العلم اللفظة وما لنا أن ال نقاتل باعتبار أن أصل التركيبإعمال عند 

بل يمكن استبقاء : ضهمبع وقال ،...أن نقاتلأو يمنعنا وما منعنا ويجعلها زائدة ال اعتبار لها، فيصبح المعنى 
  . واهللا أعلم بالصواب،وأي شيء لنا في أن ال نقاتل: المعنىأن دون إشكال ويكون 

  ."-عليه السالم-هو شمويل : قال مجاهد"

  .شمويل يعني شمعون

 على طريق االستقامة مدة من -عليه السالم-كان بنو إسرائيل بعد موسى : وقال وهب بن منبه وغيره"

  ."حدثوا األحداث وعبد بعضهم األصنامثم أ، الزمان

 الذي ليس في شرعنا وال في كتابنا وال عن رسولنا ما يصدقه وهي من النوع ،هذه الرواية من اإلسرائيليات
أن هذه الروايات ال نؤمن بها وال نكذبها، بل تمر كما جاءت دون على ولذا فقد نص أهل العلم ، وال يكذبه

  . والعلم عند اهللا، تصديقاً وتكذيباًالتعرض لها

، ويقيمهم على منهج التوراة، ولم يزل بين أظهرهم من األنبياء من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر"
وأسروا خلقاً كثيراً وأخذوا ، فسلط اهللا عليهم أعداءهم فقتلوا منهم مقتلة عظيمة، إلى أن فعلوا ما فعلوا



 ٥

وذلك أنهم كان عندهم التوراة والتابوت الذي كان في ،  غلبوهولم يكن أحد يقاتلهم إال، منهم بالداً كثيرة
فلم يزل بهم ، -عليه الصالة والسالم-اً لخلفهم عن سلفهم إلى موسى الكليم وكان ذلك موروث، قديم الزمان

  يبقوأخذ التوراة من أيديهم ولم، تماديهم على الضالل حتى استلبه منهم بعض الملوك في بعض الحروب

 من سبط الوي الذي يكون فيه األنبياء نقطعت النبوة من أسباطهم ولم يبقوا، فيهم إال القليلمن يحفظها 
حبسوها في بيت واحتفظوا بها لعل اهللا يرزقها غالماً يكون فأخذوها ف، حامل من بعلها وقد قتلإال امرأة 
فسمته ،  لها ووهبها غالماًفسمع اهللا،  أن يرزقها غالماً-عز وجل- ولم تزل المرأة تدعو اهللا ،نبياًَ لهم
  .شمعون وهو بمعناه:  ومنهم من يقول،-أي سمع اهللا دعائي-شمويل 

وأمره بالدعوة إليه ، فلما بلغ سن األنبياء أوحى اهللا إليه، أنبته اهللا نباتاً حسناً، فشب ذلك الغالم ونشأ فيهم
وكان الملك أيضاًَ قد باد ، همءمعه أعدافدعا بني إسرائيل فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكاً يقاتلون ، وتوحيده

قَالُواْ وما لَنَا { ؟ تفوا بما التزمتم من القتال معهفهل عسيتم إن أقام اهللا لكم ملكاً أن ال: فقال لهم النبي، فيهم
قال اهللا ، وسبيت األوالد،  البالد وقد أخذت منا: أي}َأالَّ نُقَاِتَل ِفي سِبيِل اللِّه وقَد ُأخِْرجنَا ِمن ِدياِرنَا وَأبنَآِئنَا 

بل نكل ،  ما وفوا بما وعدوا: أي}فَلَما كُِتب علَيِهم الِْقتَاُل تَولَّواْ ِإالَّ قَِليالً منْهم واللّه عِليم ِبالظَّاِلِمين{: تعالى
   ."عن الجهاد أكثرهم واهللا عليم بهم

وأخرج من ، والمراد من سبي منهم عبروا بذلك عن جميعهم }اِرنَا وَأبنَآِئنَاا ِمن ِديوقَد ُأخِْرجنَ{ :قوله سبحانه
فيكون الذين أخرجوا من ديارهم وأبنائهم ، أن الواقع على بعضهم كالواقع على كلهمبلده وداره، وهذا من باب 

 هو الذي المعنىوهذا بدليل أنهم خاطبوا نبيهم وهم في أرضهم وديارهم، ، هم السبايا الذين سباهم عدوهم
أن المقصود بذلك هو من سبي  إذ يرى ا أصرح منه-رحمه اهللا-لكن عبارة ابن جرير ، ذكره ابن كثير

  .هممن

ذلك باعتبار ما هو أشرف وأعز على فلعل  ،لم يؤخذ في السبايا إال األبناء دون البناتلكونه وأما بالنسبة 
ى عندهم رجال يحمون أرضهم فال يبق، وة وذهاب دولتهم أخذ األوالد مؤذن بالضعف وتالشي القفإن، نفوسهم
عز -ولذلك قال اهللا ، لما فيه من ذهاب العرض، مع أن أخذ النساء من وجه آخر أعظم وأشد، همءونسا
) ٤٩([ }وِإذْ نَجينَاكُم من آِل ِفرعون يسومونَكُم سوء الْعذَاِب{: ممتناً على بني إسرائيل،  عن فرعون-وجل

أي   استحياء النساءفعد }يذَبحون َأبنَاءكُم ويستَحيون ِنساءكُم{: ثم فسر سوء العذاب بقوله، ]سورة البقرة
وتعرضها للمكروه، لما فيه من استذاللها واسترقاقها، ، الذي يسومونهم بهمن جملة العذاب إبقاءهن حيات 

  . واهللا أعلم، شناعة عن القتل والذبحوتكليفها ما ال يطاق، فهذا األمر ال يقل

"} لَمو لِْك ِمنْهقُّ ِبالْمَأح ننَحنَا ولَيع لْكالْم لَه كُوناْ َأنَّى يِلكًا قَالُوطَالُوتَ م ثَ لَكُمعب قَد اللّه ِإن مهنَِبي مقَاَل لَهو
صطَفَاه علَيكُم وزاده بسطَةً ِفي الِْعلِْم والِْجسِم واللّه يْؤِتي ملْكَه من يشَاء يْؤتَ سعةً من الْماِل قَاَل ِإن اللّه ا

ِليمع اِسعو اللّهلما طلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكاً منهم فعين لهم طالوت: أي]سورة البقرة) ٢٤٧([ }و  ،
ن هذا م يكول، يهم؛ ألن الملك فيهم كان في سبط يهوذاولم يكن من بيت الملك ف، وكان رجالً من أجنادهم

ونَحن َأحقُّ ِبالْملِْك ِمنْه {،  أي كيف يكون ملكاً علينا}َأنَّى يكُون لَه الْملْك علَينَا{ :فلهذا قالوا، سبطالمن ذلك 
، اءوقد ذكر بعضهم أنه كان سقّ، لك هو مع هذا فقير ال مال له يقوم بالم: أي}ولَم يْؤتَ سعةً من الْماِل
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ثم قد أجابهم ، وكان األولى بهم طاعة وقول معروف، وهذا اعتراض منهم على نبيهم وتعنت، دباغاً: وقيل
لست أنا الذي : يقول،  أي اختاره لكم من بينكم واهللا أعلم به منكم}ِإن اللّه اصطَفَاه علَيكُم{ :النبي قائال

 وهو مع : أي}وزاده بسطَةً ِفي الِْعلِْم والِْجسِم{ ،ا طلبتم مني ذلكبل اهللا أمرني به لم، فسيعينته من تلقاء ن
، أي أتم علماً وقامة منكم،  وصبراً في الحرب ومعرفة بها، وأشد قوة،م وأشكل منك،هذا أعلم منكم وأنبل

واللّه يْؤِتي {: ثم قال، بدنه ونفسه وقوة شديدة في، ومن هاهنا ينبغي أن يكون الملك ذا علم وشكل حسن
لعلمه وحكمته ورأفته ،  وال يسأل عما فعل وهم يسألون،أي هو الحاكم الذي ما شاء فعل} ملْكَه من يشَاء

عليم بمن يستحق ، ه من يشاء أي هو واسع الفضل يختص برحمت}واللّه واِسع عِليم{ :ولهذا قال، بخلقه
  ." ممن ال يستحقهالملك

المستنبط المتفق عليه و،  الذي أشار إليه ابن كثيرالشكل الحسناشتراط يكون في اآلية ما يستدل به على ال قد 
 حتى يبلغ رتبة االجتهاد المطلق كما اشترطه البسطة في العلم بمعنى السعة فيه: في صفات الملكاآلية من 

  رأي وعلم وبصر فيا ذفيكون، ر القوةووفَ، نوقوة البد، امةوالبسطة في الجسم بمعنى اكتمال القبعضهم، 

فيه ليس ، سليم األعضاءعند المقارعة والنزال، صبر وي،  ويتجلد في الشدائداألعباء يتحمل اًوقوي، األمور
 من الكماالتإال أن اكتمالها  ،وإن تفاوتوا في هذه الصفاتوالناس ، عاهة تعطله من القيام بما يناط به

  . واهللا أعلم بالصواب، للملك والزعامةالمطلوبة في المتصدر

"} ونارآُل هى ووسآُل م كا تَرمةٌ مِقيبو كُمبن رِكينَةٌ موتُ ِفيِه سالتَّاب كُمْأِتيلِْكِه َأن يةَ مآي ِإن مهِنِبي مقَاَل لَهو
ةً لَّكُمآلي ِفي ذَِلك آلِئكَةُ ِإنالْم ِملُهتَحْؤِمِنينإن عالمة بركة :  يقول لهم نبيهم]سورة البقرة) ٢٤٨([ } ِإن كُنتُم م

  ."ليكم التابوت الذي كان أخذ منكمأن يرد اهللا ع، ك طالوت عليكمملْ

 ألنهم صندوق أصله من التوب؛:  والتابوت}َأن يْأِتيكُم التَّابوتُ{إن عالمة ملك طالوت عليكم : كن أن يقاليمو

  .نقلونه معهم في مغازيهم وحروبهميكانوا و ،إليهيرجعون 

"}كُمبن رِكينَةٌ مِكينَ{: قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة،  معناه وقار وجاللة: قيل}ِفيِه سأي}ةٌِفيِه س : 

  ."وكذلك روي عن العوفي عن ابن عباس، رحمة: وقال الربيع، وقار

في صور السكينة كأنها قطة فبعضهم  ، والبعدفي غاية التناقضها بعضللمفسرين أقوال في المراد بالسكينة 
ها منظر عدوفزع اليف، أطلت برأسها ويديهادقت طبول الحرب فإذا ،  ولها ذيل وآذان،لها عيون تشعالتابوت 

  .وينهزمون

ما  فيإنهم يسكنون إلي التابوت:  وقيل،كل رأس له وجه، عصار له رأسانهي ريح مثل اإل: وبعضهم يقول
، ولكن هذا ال يختص بهذا المعنى،  الخالف وهذا االعتراضذلكبحيث يرتفع ، يتصل باختالفهم على طالوت

  .واهللا أعلم

 ما التابوت من اآلياتففي هذا ،  أن ذلك من السكون}ِفيِه سِكينَةٌ من ربكُم{: قولهبه فسر يمن أحسن ما ولعل 
كانوا يحملونه معهم في أسفارهم ، لذا  عند رؤيته قتال عدوهموتقوى قلوبهم على ، نفوسهمتسكن إليه

  . تفسيره، وهذا المعنى ذكره ابن جرير فيويضعونه بين أيديهم، مغازيهمو
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}ونارآُل هى ووسوالمقصود باآلل ،  قومه أو أهلهاوتارة يراد به، فالن نفسهبها تارة  يراد آل فالن }آُل م
ويوم تَقُوم { : عن آل فرعون-عز وجل-اهللا كما قال له شواهد في القرآن في اآلية موسى وهارون، وهذا 

لكن ال يمنع أن يدخل في اآلية قوم و،  فرعون وأراد]سورة غافر) ٤٦([ }الساعةُ َأدِخلُوا آَل ِفرعون َأشَد الْعذَاِب
سورة ) ٣٣([ }وآَل ِإبراِهيم وآَل ِعمران علَى الْعالَِمينِإن اللّه اصطَفَى آدم ونُوحا { :وكذا قوله سبحانه، فرعون

  .وقيل غير هذا،  وإبراهيماًآدم ونوحاألنبياء  يعني ]آل عمران

"}ونارآُل هى ووسآُل م كا تَرمةٌ مِقيبآُل {: روى ابن جرير عن ابن عباس في هذا اآلية }و كا تَرمةٌ مِقيبو
وعكرمة ، وكذا قال قتادة والسدي والربيع بن أنس، عصاه ورضاض األلواح: قال، }سى وآُل هارونمو

، }وبِقيةٌ مما تَرك آُل موسى وآُل هارون{: سألت الثوري عن قوله: وقال عبد الرزاق، والتوراة: وزاد
  ."العصا والنعالن: من يقول ومنهم ، ورضاض األلواح،قفيز من من: منهم من يقول: فقال

وكانت مكتوبة -ألن األلواح  حديث حسنه بعض أهل العلم؛ن بأن البقية هي رضاض األلواح بواستدل القائل
  .، فوضعوه في التابوتفع الباقي ور، فبقي منها سبع لما ألقاها موسى تحطمت-على زبرجد

    يعقوبنبي اهللا  نسلالذين من ياء األنبمن  بل،  فقطموسى وهارونمن   في التابوت ليسإن ما بقي: قيلو

، فيشملهم لفظ اآلل همالء منؤهواآلل هم أجدادك وألن من نسله جاء أنبياء بني إسرائيل،  ؛-عليه السالم-
  . واهللا أعلم. لهؤالء األنبياء من بني إسرائيل آثار هذا التابوتفكان في

جاءت المالئكة تحمل التابوت بين السماء :  قال ابن عباس: ابن جريجقال }تَحِملُه الْمآلِئكَةُ{: وقوله"
، أصبح التابوت في دار طالوت: قال السدي، حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون، واألرض

  .وأطاعوا طالوت، فآمنوا بنبوة شمعون

، ا أمرتكم به من طاعة طالوتوفيم،  أي على صدقي فيما جئتكم به من النبوة}ِإن ِفي ذَِلك آليةً لَّكُم{: وقوله
}ْؤِمِنينأي باهللا واليوم اآلخر}ِإن كُنتُم م ".  

؛ ألن وهذا احتمال واضحوا بالتابوت تسوقه المالئكة بعربات ودواب، ءوجاء في بعض الروايات أنهم جا
 مالئكة بهذاصفة مجيء الاإلسرائيليات في حقيقة أن ال في هذه الرواية، واآلية جاءت بلفظ الحمل وهو منتٍف

ولذا يحسن عدم ، بعضها مردودوفيها من المبالغات ما يصعب على المرء تخيله وتصديقه، و،  كثيرةالتابوت
 بسبب ضعف ،نتيجةصل إلى لإلنسان أن يألنه ال يمكن الروايات اإلسرائيلية؛ تفاصيل الخوض في 

واهللا أعلم ، التفاصيلهذه  معرفة كر فيتذفائدة فهم من الرواية، ثم ال الستنباط ووال يمكنه اال ،الروايات
  .بالصواب

 .مزيداً إلى يوم الدين وسلم تسليماً ، وآله وصحبه، محمدوصلى اهللا وسلم وبارك على نبيه
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )١٠٩(المصباح المنير في تفسير ابن كثير 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

    . وصلى اهللا وسلم على رسول اهللا،الحمد هللا

ٍر فَمن فَلَما فَصَل طَالُوتُ ِبالْجنُوِد قَاَل ِإن اللّه مبتَِليكُم ِبنَه{ : في قوله تعالى-رحمه اهللا-قال الحافظ ابن كثير 
شَِرب ِمنْه فَلَيس ِمنِّي ومن لَّم يطْعمه فَِإنَّه ِمنِّي ِإالَّ مِن اغْتَرفَ غُرفَةً ِبيِدِه فَشَِربواْ ِمنْه ِإالَّ قَِليالً منْهم فَلَما 

ِبج موقَالُواْ الَ طَاقَةَ لَنَا الْي هعنُواْ مآم الَِّذينو وه هزاوالَقُو اللِّه كَم جم مَأنَّه ظُنُّوني نوِدِه قَاَل الَِّذينجالُوتَ و
اِبِرينالص عم اللّهةً ِبِإذِْن اللِّه وتْ ِفَئةً كَِثيرن ِفَئٍة قَِليلٍَة غَلَبيقول تعالى مخبراً عن " :]سورة البقرة) ٢٤٩([ }م

وكان جيشه يومئذ فيما ،  من مأل بني إسرائيلطاعهرائيل حين خرج في جنوده ومن أطالوت ملك بني إس
  ."اًذكره السدي ثمانين ألف

  :أما بعد، الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم

وذلك بعد أن تبين لهم ما أوجب انقيادهم ، لما خرج بهميعني  }فَلَما فَصَل طَالُوتُ ِبالْجنُوِد{: سبحانه هقولف
مائة ألف ثالثكان عددهم أن  ، وجاء في بعض الرواياتوإقرارهم لملكه فتبعوه، انهم ألمرهوإذع، حكمهل

من الرغم تالف في العدد بين هذه الروايات على االخوالحقيقة أن ، وثالثة عشر تقريباًوثالثة آالف وثالثمائة 
  . والعلم عند اهللا،في االستناد يهاال يعول علفتها، على عدم صحداللة واضحة يدل  ،واقعة واحدةكونها 

وهو نهر بين األردن : قال ابن عباس وغيره ،أي مختبركم بنهر} ِإن اللّه مبتَِليكُم{:  أنه قالفاهللا أعلم،"
  .يعني نهر الشريعة المشهور ،وفلسطين

  ."م في هذا الوجه فال يصحبني اليو: أي}فَمن شَِرب ِمنْه فَلَيس ِمنِّي{ٍ

فَلَما {: بدليل أنه قالمن أتباعي أو ممن يصحبني هو وال ، يعني ليس مؤمناً بي }فَلَيس ِمنِّي{: من قولهمراده 
هعنُواْ مآم الَِّذينو وه هزاوج{.  

  ." فال بأس عليه: أي}ومن لَّم يطْعمه فَِإنَّه ِمنِّي ِإالَّ مِن اغْتَرفَ غُرفَةً ِبيِدِه{"

 وبنافع وابن كثير وأخالف في ذلك و ،هي قراءة أكثر القراء} غُرفَةً ِبيِدِه{: ة بالضم للغين في قولهالقراء
بمعنى  -الضم والفتح–القراءتين من يعد  أهل العلم منو }إال من اغترف غَرفة بيده{ ها بالفتحءوعمرو فقر

لكن هذا الكالم ، اء ما يكون باإلن: بالضمفةوالغُر، ما يكون باليد:  بالفتحرفةالغَفيجعل وبعضهم يفرق ، واحد
  . ولذلك يستبعد هذا المعنى}ِإالَّ مِن اغْتَرفَ غُرفَةً ِبيِدِه{: قال هفيه نظر؛ ألن

: أما الغَرفة بالفتحو، من باب المالزمةأخذه باليد  يرقدوت، الماء المأخوذ: ن الغُرفة بالضمذهب آخرون إلى أو

ومنهم كبير المفسرين ابن جرير ،  اختاره جماعة من المحققين في الجمع بينهماوهذا الذي، المرة الواحدف
  . واهللا أعلم بالصواب،-رحمه اهللا-الطبري 

، نه بيده رويمن اغترف م: قال ابن عباس: قال ابن جريج }فَشَِربواْ ِمنْه ِإالَّ قَِليالً منْهم{ :قال اهللا تعالى"
صلى -كنا نتحدث أن أصحاب محمد : بن جرير عن البراء بن عازب قالوقد روى ا، ومن شرب منه لم يرو
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ن جازوا معه على عدة أصحاب طالوت الذي،  الذين كانوا يوم بدر ثالثمائة وبضعة عشر-اهللا عليه وسلم
  ." ورواه البخاري بنحوه، إال مؤمنوما جازه معه، النهر

أولئك الذين ، بالمقدار الذي حدده لهمإال لنهر صدر من الذين لم يشربوا من اهذا الصنيع  أن اآلية ظاهر
ما عليه عامة أهل  ، وهذاقطوا بعد ذلك حينما رأوا جيش العدوسلكنهم ، االختبار األولاجتياز نجحوا في 

  .العلم

أن هؤالء ب: ووجه قوله، لطائفة األولى التي شربت إلى أن هذه الطائفة هي ا-رحمه اهللا-وذهب ابن جرير 
في كتابه الذين يستحقونه ممن أتبعو وأن اهللا إنما خص بالذكر ، وإنما ساروا معه لم يرجعوا الذين شربوا

وظاهر القرآن  ،وهذا فيه غرابةالباقين الذين نكصوا على أعقابهم، ذكر ، وأغفل  الذي عينه رسولهالملك
سوى من  معه لم يبقأنه وهذا يعني  } معهفَلَما جاوزه هو والَِّذين آمنُواْ{: قال -عز وجل–ألن اهللا  يخالفه؛

 يثبت لمو،  رأوا كثرة جيش عدوهم تخاذلوا وتناخرواالكنهم لم،  المحدد لهمالمقدارامتنعوا عن الشرب إال ب

  . عشر، واهللا أعلمة ورد في بعض الروايات أن عددهم ثالثمائة وبضع،إال فئة قليلة

 -عز وجل- اآليات فأكثر الناس على هذه الحال التي قصها اهللا يؤخذ من هذهمعنى كبير ووهنا لفتة تربوية 

يسعون إلى ثم بعد ذلك ال ، يتطلعون إلى أشياء تجدهم إذا تأملت حالهم في شتى األبواب، في خبر طالوت
وال يستمر وال يبقى ، هفي آخر وأ، في وسط الطريق وأ، وكثيراً ما يتساقطون إما في الوهلة األولى، هاتحققي
صلى اهللا عليه -أصحاب محمد  حتى جيل الصحابة، فإن هلم يسلم منهذا األمر و، أصحاب العزائم القويةإال 
فأنزل اهللا ، تثاقل من تثاقلتراجع وتباطأ و، فأخبرهم أنه القتال، أحب األعمال إلى اهللاعن ، سألوهلما  -وسلم

   *كَبر مقْتًا ِعند اللَِّه َأن تَقُولُوا ما لَا تَفْعلُون * ا لَا تَفْعلُونيا َأيها الَِّذين َآمنُوا ِلم تَقُولُون م{: -عز وجل-

وصصرم اننيم با كََأنَّهفِبيِلِه صِفي س قَاِتلُوني الَِّذين ِحبي اللَّه في القتالفهذا  ]سورة الصف) ٤- ٢([} ِإن ،
  .وكذلك في سائر األمور

األولى ولذلك كان سان إذا انتدب نفسه لشيء فال بد أن يستمر عليه حتى آخر لحظة، والخالصة أن اإلن
وأنه أصلح له في دينه ، يعلم أن لديه القدرة عليه: كما قال ابن القيمإذا كان لإلنسان أن ال يدخل في شيء إال 

  .عليه قبل أن يقدم -عز وجل-ثم يستخير اهللا ، ودنياه ومعاشه وعاقبة أمره وعاجله وآجله

صلح إطالقاً للمؤمن أن يتحلى ال ي، وفعل، فمثله حسبك به ذماً ونقصاًوال يكون ممن يجيد الكالم وال يحسن ال
الصمت إن في : قد قيلو، منهاء شيوال يتكلم في ، ال يضع نفسه في مثل هذه األموروإال ف، بغير هذا الخلق

  .حكمة

ا  استقلو: أي}لَِّذين آمنُواْ معه قَالُواْ الَ طَاقَةَ لَنَا الْيوم ِبجالُوتَ وجنوِدِهفَلَما جاوزه هو وا{: ولهذا قال تعالى"
  ."أنفسهم عن لقاء عدوهم لكثرتهم

شربوا من الذين  ن والكفار هم المنافقو}الَ طَاقَةَ لَنَا الْيوم ِبجالُوتَ وجنوِدِه قَالُواْ{الذين  إن :يقولابن جرير 
 الذين وايظهر أن هؤالء ليسوالذي ، لم يستحقوا الذكرلسوء صنيعهم لكن ،  مع طالوتاستمرواو، النهر

لما رأوا العدو انكسروا نهم إالمواجهة والمجابهة إذ في الذين سقطوا  وإنما هم، شربوا أكثر مما قدر لهم
  . واهللا أعلم،وضعفوا



 ٣

ولهذا ، ددن عند اهللا ليس عن كثرة عدد وال عفإن النصر م، فشجعهم علماؤهم العالمون بأن وعد اهللا حق"
 ولَما برزواْ ِلجالُوتَ وجنُوِدِه قَالُواْ  *كَم من ِفَئٍة قَِليلٍَة غَلَبتْ ِفَئةً كَِثيرةً ِبِإذِْن اللِّه واللّه مع الصاِبِرين{: قالوا

فَهزموهم ِبِإذِْن اللِّه وقَتََل داوود جالُوتَ  * ا وانصرنَا علَى الْقَوِم الْكَاِفِرينربنَا َأفِْرغْ علَينَا صبرا وثَبتْ َأقْدامنَ
ه وآتَاه اللّه الْملْك والِْحكْمةَ وعلَّمه ِمما يشَاء ولَوالَ دفْع اللِّه النَّاس بعضهم ِببعٍض لَّفَسدِت اَألرض ولَِكن اللّ

الَِمينلَى الْعٍل عذُو فَض * ِلينسرالْم لَِمن ِإنَّكقِّ وِبالْح كلَيا عاتُ اللِّه نَتْلُوهآي سورة البقرة) ٢٥٢-٢٤٩([ }ِتلْك[ 

 ْ : وهم عدد كثير قالوا لعدوهم أصحاب جالوت-أصحاب طالوتوهم قليل من - أي لما واجه حزب اإليمان

وجنبنا ،  في لقاء األعداء: أي}وثَبتْ َأقْدامنَا{،  أنزل علينا صبراً من عندك: أي}علَينَا صبراربنَا َأفِْرغْ {
  ."}وانصرنَا علَى الْقَوِم الْكَاِفِرين{ الفرار والعجز

  .األردنمن أرض غور الوكانت بلدتهم في أريحا في ، أمير من العمالقةهو  جالوتأن أهل التاريخ  ذكر

  ." غلبوهم وقهروهم بنصر اهللا لهم: أي}فَهزموهم ِبِإذِْن اللِّه{: ال اهللا تعالىق"

، والمعنى أن هزيمتهم إنما اإلذن الشرعيال ، الكوني القدرياإلذن في هذا المقطع من اآلية هو اإلذن المراد 
  .كانت بإرادة اهللا وتقديره

  ."رماه به فأصابه فقتله، ليات أنه قتله بمقالع كان في يدهذكروا في اإلسرائي: }وقَتََل داوود جالُوتَ{"

  .على الخصم، وقد يكون الشيء المرمي صغيراً أو كبيراً يوضع فيها شيء ليرمىأداة : المقالع

ثم آل ، ويشركه في أمره فوفى له، ويشاطره نعمته، وكان طالوت قد وعده إن قتل جالوت أن يزوجه ابنته"
 }وآتَاه اللّه الْملْك{: ولهذا قال تعالى،  مع ما منحه اهللا به من النبوة العظيمة-السالمعليه -الملك إلى داود 

 مما يشاء اهللا من العلم : أي}وعلَّمه ِمما يشَاء{،  النبوة بعد شمويل: أي}والِْحكْمةَ{، الذي كان بيد طالوت
  ."-صلى اهللا عليه وسلم-الذي اختصه به 

  :  فقد قال سبحانه، من كتابه في موضع آخر-عز وجل- ذكره اهللا مام }علَّمه ِمما يشَاءو{: وبعضهم يقول

لكن هذا من جملة ما ، والتقدير في السرد، علمه نسج الدروع ف،]سورة األنبياء) ٨٠([ }وعلَّمنَاه صنْعةَ لَبوٍس{
  . إياه وال يختص به-عز وجل-علمه اهللا 

،  لوال اهللا يدفع عن قوم بآخرين:أي }لَوالَ دفْع اللِّه النَّاس بعضهم ِببعٍض لَّفَسدِت اَألرضو{: ثم قال تعالى"
ولَولَا دفْع اللَِّه النَّاس {: ىكما قال تعال، وشجاعة داود لهلكوا، كما دفع عن بني إسرائيل بمقاتلة طالوت

اِمعوتْ صمدٍض لَّهعم ِببهضعاباللَِّه كَِثير ما اسِفيه ذْكَري اِجدسماتٌ ولَوصو عِبياآلية]سورة الحـج) ٤٠([ } و .  

وله ، يدفع عنهم ببعضهم بعضاً،  عليهم ورحمة بهممنذو  : أي}ولَِكن اللّه ذُو فَضٍل علَى الْعالَِمين{: وقوله
ِتلْك آياتُ اللِّه نَتْلُوها علَيك {: ثم قال تعالى،  وأقوالهله أفعا في جميعهوالحجة على خلق، الحكم والحكمة

ِلينسرالْم لَِمن ِإنَّكقِّ وأي ن ذكرناهم بالحق،أي هذه آيات اهللا التي قصصناها عليك من أمر الذي: }ِبالْح 
 و{، لماء بني إسرائيل الذي يعلمه عبق لما بأيدي أهل الكتاب من الحقبالواقع الذي كان عليه األمر المطا

{ يا محمد }ِإنَّكِلينسرالْم هذا توكيد وتوطئة للقسمو، }لَِمن.  

} ميرم نى ابنَا ِعيسآتَياٍت وجرد مهضعب فَعرو اللّه ن كَلَّمم منْهٍض معلَى بع مهضعلْنَا بُل فَضسالر ِتلْك
دَأينَاِت ويلَِكِن الْبنَاتُ ويالْب ماءتْها جِد معن بِدِهم معِمن ب ا اقْتَتََل الَِّذينم شَاء اللّه لَوِس ووِح الْقُدِبر نَاه



 ٤

ا يُل مفْعي اللّه لَِكنا اقْتَتَلُواْ وم شَاء اللّه لَوو ن كَفَرم مِمنْهو نآم نم ماخْتَلَفُواْ فَِمنْهسورة ) ٢٥٣([ }ِريد
  ."يخبر تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض ]البقرة

  : احتماالتةثالث }ِتلْك الرسُل{: قوله سبحانهيحتمل في 

  .-الصالة والسالم-جميع المرسلين عليهم المفاضلة شمل  فت،للجنسفي الرسل ) لأ(حتمل أن تكون ي: األول

قص اهللا ممن ، هذه السورة في -عز وجل–اهللا ى الرسل الذين ذكرهم عائداً إلالمراد أن يكون يحتمل : الثاني
  . خبرهم وأتى على ذكرهم-عز وجل-

 من خبرهم -صلى اهللا عليه وسلم- نبيه -عز وجل-الذين أعلم اهللا بالرسل أولئك  يحتمل أن المقصود: الثالث
  . واهللا أعلم،حمل اآلية على العموم أقرب هذه المعاني، ولعل األنبياء

وقال ، ]سورة اإلسراء) ٥٥([ }ولَقَد فَضلْنَا بعض النَِّبيين علَى بعٍض وآتَينَا داوود زبورا{: كما قال تعالى"
 اً يعني موسى ومحمد]سورة البقرة) ٢٥٣([ }ِتلْك الرسُل فَضلْنَا بعضهم علَى بعٍض منْهم من كَلَّم اللّه{: هاهنا

      وكذلك آدم كما ورد به الحديث المروي في صحيح ابن حبان عن أبي ذر ،-صلى اهللا عليهما وسلم-

  ."١-رضي اهللا عنه-

، ]سورة النساء) ١٦٤([ }وكَلَّم اللّه موسى تَكِْليما{: فقد ذكره اهللا في كتابه بقوله سبحانهلربه فأما تكليم موسى 
 قد أمضيت ينإ: -عز وجل-حينما نادى اهللا ، في ليلة المعراجكلمه ربه ف -صلى اهللا عليه وسلم-محمد أما و

رضي اهللا -في صحيح ابن حبان من حديث أبي ذر أما تكليم آدم فقد ورد و ،فريضتي وخففت عن عبادي
فلما سأله عن ، ... عن عدد األنبياء والمرسلين-صلى اهللا عليه وسلم-سأل النبي أنه : فيه المعروف و-عنه

ومن أهل العلم ، ف بعضهموضع،  وفيه ضعف؛ لجهالة بعض رواتهمشهوروالحديث ... نبي مكلم: لآدم قا
بين رجل متروك أو  فهي ما الضعف فيها شديدلكن ، شواهدهبناء على مجموع طرقه و، سن الحديثمن يح
  .مجهول

 األنبياء في -اهللا عليه وسلمصلى - كما ثبت في حديث اإلسراء حين رأى النبي }ورفَع بعضهم درجاٍت{"
فما الجمع بين هذه اآلية وبين الحديث : فإن قيل ،-عز وجل-السماوات بحسب تفاوت منازلهم عند اهللا 
فقال اليهودي في ، استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود: الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة قال

أي : فقال، فلطم بها وجه اليهودي، رفع المسلم يدهف، ال والذي اصطفى موسى على العالمين: قسم يقسمه
 فاشتكى -صلى اهللا عليه وسلم-فجاء اليهودي إلى النبي ، ؟-صلى اهللا عليه وسلم- وعلى محمد !خبيث

فإن الناس يصعقون ، ال تفضلوني على األنبياء((: -صلى اهللا عليه وسلم-فقال رسول اهللا ، على المسلم
أم جوزي بصعقة ، قبليأفاق يفيق فأجد موسى باطشاً بقائمة العرش فال أدري فأكون أول من ، يوم القيامة

أن هذا نهي عن : فالجواب، ))ال تفضلوا بين األنبياء((:  وفي رواية٢))فال تفضلوني على األنبياء، الطور
وإنما ، موأن مقام التفضيل ليس إليك، التفضيل في مثل هذه الحال التي تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجر

  ."واإليمان به، وعليكم االنقياد والتسليم له، -عز وجل-هو إلى اهللا 

                                                
  .إسناده ضعيف جدا لجهالة عبيد بن الخشخاش: طو، قال شعيب األرنؤ)٥/١٧٨) (٢١٥٨٦( رواه أحمد في مسنده برقم - 1
 ).٢/٨٤٩) (٢٢٨٠(باب ما يذكر في األشخاص والمالزمة والخصومة بين المسلم واليهودي برقم – رواه البخاري في كتاب الخصومات - 2



 ٥

ال ((: آخرفقد جاء في حديث ،  ذلك تواضعاً ذكر-صلى اهللا عليه وسلم-إن النبي : بعض أهل العلم وقال
  .٣))عليه الصالة والسالمى  أنا خير من يونس بن متَّ:غي ألحد أن يقولبين

 على ا صاحبهحملوالحمية بأن ت هو ما كان على سبيل العصبية إن الممنوع: لومن أهل العلم من يقو

ال شك و ،إلى هذا فتحرمالمفاضلة بين األنبياء دت أفإذا والتنزيل من قدرهم، ،  واالزدراء بهمانتقاص األنبياء
ون قهفين ال يالذالجهلة خاصة بين ، يؤدي إلى أمور ال تحمد عقباها  المفاضلة على وجه الحميةأن فتح باب
من إذا سمع الوقيعة في أبي بكر   بأن من الناس-رحمه اهللا-ر شيخ اإلسالم ابن تيمية ولذلك ذكّ، في دين اهللا

إذا قام النصارى بسب ،  كان في صف القتالوأنه، -رضي اهللا عنه- اًسب علييفإنه ، من بعض الرافضة
إغاظة لهم ورداً ، -صلى اهللا عليه وسلم-ى قام بعض المسلمين بسب عيس، -صلى اهللا عليه وسلم-النبي 
إذ يوجد ، الكالم على القراءات القرآنيةعامة فتشمل قاعدة الوهذه ،  وجه من الجمعوهو، فهذا ال يجوز، عليهم
تجد كالماً يشعر بانتقاص  حينما يوجهون القراءةف ،ما يسمى بتوجيه القراءاتكتب التفسير  من كثيرفي 

أو دون انتقاص ح يرجه التلكن يمكن، -عز وجل- ألن هذا كالم اهللا وهذا أمر ال يليق ،القراءة المفضل عليها
  . القراءة األخرىتطاول على

ويدل ، كما يدل عليه حديث الشفاعة،  هو أفضل األنبياء والمرسلين-صلى اهللا عليه وسلم-وال شك أن النبي 
 إلى ٥))...أنا سيد ولد آدم((: قولهو، ٤))فضيلة الوسيلة والاً محمدآت((: -صلى اهللا عليه وسلم– قولهعليه 
  .آخره

عليهم -وال يجوز التفضيل بين األنبياء ، إنه ال حاجة لهذا الجمع أصالً: وهناك من أهل العلم من يقول
عض  بهليفضت على -عز وجل–من اهللا ر اخبوأن اآلية إنما هي إ،  على سبيل الخصوص-الة والسالمالص

 أمر الناس أن يفضلوا بين األنبياء؛ ألنهنهى  -صلى اهللا عليه وسلم-النبي ورد أن ا لذو، األنبياء على بعض
  . واهللا أعلم،الجمع بين األحاديث ال شك أنه أوفق و،وهذا الكالم فيه نظر،  كما قال ابن كثيرليس إليهم

طعات على صحة ما جاء بني إسرائيل به الحجج والدالئل القا: أي }وآتَينَا ِعيسى ابن مريم الْبينَاِت{: وقوله"
  ."عليه السالم أن اهللا أيده بجبريل يعني }وَأيدنَاه ِبروِح الْقُدِس{، من أنه عبد اهللا ورسوله إليهم

، وقيل غير جبريل: هو اهللا تعالى، وروحه: سالقد: حكى القرطبي عن مجاهد والحسن البصري أنهما قاال
  .هذا، واهللا أعلم بالصواب

ولَو شَاء اللّه ما اقْتَتََل الَِّذين ِمن بعِدِهم من بعِد ما جاءتْهم الْبينَاتُ ولَِكِن اخْتَلَفُواْ فَِمنْهم من {: ثم قال تعالى"
ولَِكن اللّه {:  قال ولهذا،أي بل كل ذلك عن قضاء اهللا وقدره }آمن وِمنْهم من كَفَر ولَو شَاء اللّه ما اقْتَتَلُواْ

ِريدا يُل مفْعي{.  

                                                
– في كتاب الفضائل     ))ال ينبغي لعبد  (( رواه مسلم بلفظ     -، و )٤/١٦٨١) (٤٣٢٧(باب تفسير سورة النساء برقم      – التفسير    رواه البخاري في كتاب    - 3

  ).٤/١٨٤٦) (٢٣٧٧( برقم ))ال ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى(( -صلى اهللا عليه وسلم–باب في ذكر يونس عليه السالم وقول النبي 
 ).١/٢٢٢) (٥٨٩(باب الدعاء عند النداء برقم –ي كتاب األذان  رواه البخاري ف- 4

  ).٤/١٧٨٢) (٢٢٧٨( على جميع الخالئق برقم -صلى اهللا عليه وسلم–باب تفضيل نبينا محمد – رواه مسلم في كتاب الفضائل - 5



 ٦

} مه ونالْكَاِفرةٌ والَ شَفَاعالَ خُلَّةٌ وِفيِه و عيالَّ ب موي ْأِتيِل َأن ين قَبقْنَاكُم مزا رنُواْ َأنِفقُواْ ِممآم ا الَِّذينها َأيي
ونثواب  ليدخروا سبيل الخير؛،  مما رزقهم في سبيلهى عباده باإلنفاقيأمر تعال ]سورة البقرة) ٢٥٤([ }الظَّاِلم

 ،يعني يوم القيامة} من قَبِل َأن يْأِتي يوم{، ويبادروا إلى ذلك في هذه الحياة الدنيا، ذلك عند ربهم ومليكهم
ولو جاء بملء ، دي بمال ولو بذلهوال يفا، أي ال يباع أحد من نفسه} الَّ بيع ِفيِه والَ خُلَّةٌ والَ شَفَاعةٌ{

  ."بل وال نسابته، يعني صداقته، وال تنفعه خلة أحد، األرض ذهباً

 الطحاوية ابن أبي العز  شارحذكر ابن القيم مراتب المحبة وعدها عشر مراتب، ونقلها أيضاً من غير عزٍو
ي تخالل شغاف القلب، ولذلك جعلها التالشديدة وهي المحبة  :الخلةالحنفي في الكالم على المحبة، وعد منها 
 }واتَّخَذَ اللّه ِإبراِهيم خَِليالً{:  فقد قال سبحانه-الصالة والسالم-اهللا لخيرة أنبيائه إبراهيم ومحمد عليهما 

يحدث عن  -رضي اهللا عنه–اهللا بن مسعود  سمعت عبد: عن أبي األحوص قالجاء  و ]سورة النساء) ١٢٥([
 ولكنه أخي وصاحبي ،تخذت أبا بكر خليالً ال خليالًلو كنت متخذاً((:  أنه قال-سلميه وصلى اهللا عل-النبي 

وليست مطلق المحبة أو الصداقة ،  درجة عالية في المحبةالخلةف ٦)) صاحبكم خليالً-عز وجل-وقد اتخذ اهللا 
  .ت ما بلغتوإن بلغ،  أحدةخلاإلنسان  ال تنفعرابة أو نحو ذلك، والمعنى أنه أو الصحبة أو الق

 }والَ شَفَاعةٌ{، ]سورة المؤمنون) ١٠١([ }فَِإذَا نُِفخَ ِفي الصوِر فَلَا َأنساب بينَهم يومِئٍذ ولَا يتَساءلُون{: كما قال"

أي وال ظالم ، مبتدأ محصور في خبره }والْكَاِفرون هم الظَّاِلمون{: وقوله، أي وال تنفعهم شفاعة الشافعين
: الحمد هللا الذي قال:  دينار أنه قالقد روى ابن أبي حاتم عن عطاء بنو، أظلم ممن وافى اهللا يومئذ كافراً

}ونالظَّاِلم مه ونالْكَاِفروالظالمون هم الكافرون: ولم يقل، }و".  

في الكالم   ودخول ضمير الفصل بين طر    ، اًوعلى هذا المعنى يصير كل ظالم كافر      ، الظلم أوسع من الكفر   ألن  
والظلم له  ، الظلم مختص بهم  : كأنه يقول ، -الظالمونوالكافرون  - ف الطرفين مشعر بالحصر إضافة إلى تعري    

أن يجعل  : هو الشرك  ذه اآلية المقصود به صوره وأشكاله ومنه ما هو دون الكفر، لكن الظلم األكبر واألعظم            
سـورة  ) ١٣([ }لَا تُشِْرك ِباللَِّه ِإن الشِّرك لَظُلْـم عِظـيم       { :كما قال اهللا تعالى   ، ...خلقه ورزقه وهو  العبد هللا نداً    

 فهـم   ]سورة األنعام ) ٨٢([ }الَِّذين آمنُواْ ولَم يلِْبسواْ ِإيمانَهم ِبظُلٍْم ُأولَِئك لَهم اَألمن وهم مهتَدون          { :قالو ،]لقمان
  . واهللا أعلم،هذا هو المراد ،مامل من الظلقد استجمعوا الوصف الكبإشراكهم 

اللّه الَ ِإلَه ِإالَّ هو الْحي الْقَيوم الَ تَْأخُذُه ِسنَةٌ والَ نَوم لَّه ما ِفي السماواِت وما ِفـي اَألرِض مـن ذَا الَّـِذي                 {"
لْفَهم والَ يِحيطُون ِبشَيٍء من ِعلِْمِه ِإالَّ ِبما شَاء وِسع كُرِسـيه       يشْفَع ِعنْده ِإالَّ ِبِإذِْنِه يعلَم ما بين َأيِديِهم وما خَ         

   الَ يو ضاَألراِت واومُئالسِظيمالْع ِليالْع وها ومِحفْظُه ههذه آية الكرسي ولها شأن ، ]سورة البقـرة ) ٢٥٥([ }ود
روى اإلمام  ،  بأنها أفضل آية في كتاب اهللا      - عليه وسلم  صلى اهللا - وقد صح الحديث عن رسول اهللا        ،عظيم

اهللا :  قـال  ))أي آية في كتاب اهللا أعظم؟     ((:  سأله -صلى اهللا عليه وسلم   -أن النبي   : أحمد عن أبي بن كعب    
والذي نفسي بيـده إن     ،  العلم أبا المنذر   كِنهيِل((: قال آية الكرسي : ثم قال أبي  فرددها مراراً   ، ورسوله أعلم 

                                                
 ).٤/١٨٥٥) (٢٣٨٣( برقم -رضي اهللا عنه–باب من فضائل أبي بكر الصديق – رواه مسلم في كتاب الفضائل - 6
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 ))والذي نفسي بيـده   ((عنده زيادة    ورواه مسلم وليس     ٧))وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش     لها لساناً   

  ."إلى آخره

ستنبط من آيات القرآن    ت به أن ت    الذي استطع  العلمهنيئاً لك   :  كأنه يقول  دعاء له هذا   )) العلم أبا المنذر   كِنهيِل((
، هذا أمر يدل علـى ثقـوب النظـر        ف، علم وال دراية  ير سابق   من غ الكريم  على كثرتها أعظم آية في القرآن       

  .األكمل والرعيل األنبلالجيل عند ذلك ار االستحضالقدرة العالية في االستنباط وو

  ."روى اإلمام أحمد عن أبي أيوب أنه كان في سهوة له تمر"

، وهذا هـو    خدع والخزانة  شبيه بالم   بيت صغير منحدر في األرض قليالً      : السهوة :-في النهاية -قال الجزري   
  . انتهى، شبيه بالرف أو الطابق يوضع فيه الشيء: وقيل، هو كالصفة تكون بين يدي البيت: وقيلاألشهر،

  ."وكانت الغول تجيء فتأخذ فشكاها إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم"

تغولـت  : قالي، غير ذلك الجن أو الشياطين حينما تتمثل للناس في الليل أو تتبدى لهم بصورة آدمي أو               :الغول
  . يعني تبدت لهم الجن بصور يرونها،الغيالن

:  قـال  ))بسم اهللا أجيبـي رسـول اهللا      : ا فقل فإذا رأيته ((:  فقال -صلى اهللا عليه وسلم   -فشكاها إلى النبي    "

مـا  (( : -صلى اهللا عليه وسلم-ها فجاء فقال له النبي لفأرس، إني ال أعود : فأخذها فقالت ، فجاءت فقال لها  
 فأخـذتها مـرتين أو   ،))ةإنها عائـد ((: تها فقاللفأرس،  إني ال أعود:ي ل فقالت، أخذتها:  قال ))؟فعل أسيرك 

:  فأقول ))؟ما فعل أسيرك  ((:  فيقول -صلى اهللا عليه وسلم   - وأجيء إلى النبي     ، ال أعود  : كل ذلك تقول   ،ثالثاً

 وأعلمك شيئاً تقولـه فـال يقربـك         أرسلني:  فأخذتها فقالت  ))إنها عائدة ((: فيقول، ال أعود : خذتها وتقول أ
 ورواه ،٨))صـدقت وهـي كـذوب   ((:  فأخبره فقال-صلى اهللا عليه وسلم-فأتى النبي   ،  آية الكرسي  :شيء

  ." في الليلىالجان إذا تبد:  والغول في لغة العرب،حسن غريب: وقال، الترمذي في فضائل القرآن

 ،-الجن-  وهو يدل على صحة وجود هذه الغول       ،- وسلم صلى اهللا عليه  -عن النبي   ثابت  هذا الحديث صحيح    
  الناس ةتجري على ألسن  وإنما   ،وال حقيقة أشياء ال وجود لها     ن الغول ومثله العنقاء     إ: من أهل العلم من يقول    و

مذهب اإلمام مالـك    لما ذكر   ،  السعود مراقيذلك قول صاحب    من  و ،وفي القصص واألخبار وأشعار العرب    
   في بالد المغرب

ــِرب وغ ــاء مغْ ــل عنق ــره مث   ي
  

  في كل قطر من نـواحي المغـربِ         
  

وهو يعنى أن المذهب الوحيد السائد في نواحي المغرب هو مذهب مالك، وال يوجد سواه من المـذاهب فـي                    
  . واهللا أعلم،-رىذكر وال يطائر ي–، إنما هي أشبه بخبر العنقاء بالد المغرب

 وفي  ، وفي كتاب الوكالة   ،هريرة فروى في كتاب فضائل القرآن     وقد ذكر البخاري مثل هذه القصة عن أبي         "
 -صلى اهللا عليه وسلم   -وكلني رسول اهللا    : قال -رضي اهللا عنه  – عن أبي هريرة     من صحيحه صفة إبليس   

                                                
 رواه أحمد في مـسنده بـرقم   -، و)١/٥٥٦) (٨١٠(باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي برقم – رواه مسلم في كتاب صالة المسافرين وقصرها     - 7
 .إسناده صحيح على شرط مسلم: ، قال شعيب األرنؤوط)٥/١٤١) (٢١٣١٥(

، وصححه األلباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي )٥/٤٢٣) (٢٣٦٤٠(رقم ، وأحمد في مسنده ب)٥/١٥٨) (٢٨٨٠( رواه الترمذي في سننه برقم - 8
 ).٢٨٨٠(برقم 
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صـلى اهللا   -ألرفعنك إلى رسـول اهللا      : فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت       ، بحفظ زكاة رمضان  
 فأصـبحت فقـال     ،فخليت عنه : قال،  ولي حاجة شديدة   ، عيال  وعلي ،ي فإني محتاج  دعن:  فقال -عليه وسلم 

يا رسـول اهللا شـكا      : قلت:  قال ))؟ ما فعل أسيرك البارحة    ،يا أبا هريرة  (( : -صلى اهللا عليه وسلم   -النبي  
ـ   ،))أما إنه قد كذبك وسيعود((:  قال ،حاجة شديدة وعياالً فرحمته وخليت سبيله      ول  فعرفت أنـه سـيعود لق

ألرفعنك إلى  : فرصدته فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت      ،  إنه سيعود  :-صلى اهللا عليه وسلم   -رسول اهللا   
، فرحمته وخليت سبيله  ،  ال أعود  ، عيال  وعلي ،دعني فإني محتاج  : قال، -صلى اهللا عليه وسلم   -رسول اهللا   

يـا  :  قلت ))؟ما فعل أسيرك البارحة    ،يا أبا هريرة  ((: -صلى اهللا عليه وسلم   -فأصبحت فقال لي رسول اهللا      
 فرصـدته الثالثـة     ))أما إنه قد كذبك وسـيعود     ((: ، قال شكا حاجة وعياالً فرحمته وخليت سبيله     اهللا  رسول  

 وهـذا آخـر ثـالث       -صلى اهللا عليه وسلم   -ألرفعنك إلى رسول اهللا     :  فقلت ،فجعل يحثو من الطعام فأخذته    
إذا :  قـال  ،؟وما هن : قلت، دعني أعلمك كلمات ينفعك اهللا بها     : لفقا،  إنك تزعم أنك ال تعود ثم تعود       ،مرات

 فإنك لـن يـزال      ،حتى تختم اآلية   }...اللّه الَ ِإلَه ِإالَّ هو الْحي الْقَيوم      {: قرأ آية الكرسي  أويت إلى فراشك فا   
صلى اهللا  -هللا   فقال لي رسول ا    ،له فأصبحت فخليت سبي ، وال يقربك شيطان حتى تصبح    ،  حافظ عليك من اهللا  

 زعم أنه يعلمني كلمات ينفعنـي اهللا بهـا          ،يا رسول اهللا  :  قلت ،))؟ما فعل أسيرك البارحة   (( : -عليه وسلم 
إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تخـتم  : قال لي:  قال))وما هي؟ ((: قال، فخليت سبيله 

 وال يقربك شـيطان حتـى   ، من اهللا حافظال يزال عليك  :  وقال لي  ،}...قَيوماللّه الَ ِإلَه ِإالَّ هو الْحي الْ      {: اآلية
 ،أما إنه صدقك وهو كذوب    ((: -صلى اهللا عليه وسلم   - فقال النبي    ، وكانوا أحرص شيء على الخير     ،تصبح

ليـوم   ورواه النسائي فـي ا     ،٩))ذاك شيطان ((: قال، ال:  قلت ))اطب منذ ثالث ليال يا أبا هريرة؟      لم من تخ  عتَ
  ."والليلة

ه أهـل  فيه ضعف الوارد  إال أن الحديث    ، ن السعالي هم سحرة الجن    إ: وبعضهم يقول ، هم كفار الجن  : الشياطين
  .العلم

  :فائدة

، يحمل على أعم معانيه   ،  حافظ ال يزال عليك من اهللا    : على قوله الشيطان   -صلى اهللا عليه وسلم   –إقرار النبي   
 ومن شر كل ذي شر من السباع والهوام وكل مـا            ،ظه من شر اآلدميين    يحف -عز وجل -حافظ من اهللا    فهذا ال 

وما قبلهـا   ، هذه الجملة األخيرة في الشياطين     ،وال يقربك شيطان حتى تصبح    : ، وقوله بعده  يتخوف من جهته  
  . واهللا أعلم،في كل ذي شر

 .وم الدين وسلم تسليماً كثيراً، ومزيداً إلى ي،وصلى اهللا وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه

                                                
) ٢١٨٧(باب إذا وكل رجال فترك الوكيل شيئاً فأجازه الموكل فهو جائز، وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز برقم             – رواه البخاري في كتاب الوكالة       - 9
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )١١٠(المصباح المنير في تفسير ابن كثير 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  . وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين

تعالى رضي اهللا -روى اإلمام أحمد عن أسماء بنت يزيد بن السكن ": - تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
اللّه الَ ِإلَه ِإالَّ هو الْحي {ن اآليتين  يقول في هاتي-صلى اهللا عليه وسلم-سمعت رسول اهللا :  قالت-اعنه

ومالم{ و]سورة البقرة) ٢٥٥([ }الْقَي * ومالْقَي يالْح وِإالَّ ه ال ِإلَه إن فيهما ((: ]سورة آل عمران) ٢- ١([ }اللّه
  . حسن صحيح:وقال الترمذي، هوكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماج، ١))ماسم اهللا األعظ

اسم اهللا األعظم الذي إذا دعي به ((:  قال يرفعه-رضي اهللا تعالى عنه-وروى ابن مردويه عن أبي أمامة 
أما البقرة : وقال هشام وهو ابن عمار خطيب دمشق، ٢)) وطه، وآل عمران، سورة البقرة:أجاب في ثالث

  : وفي طه، }اللّه ال ِإلَه ِإالَّ هو الْحي الْقَيوم * الم{:  وفي آل عمران،}اللّه الَ ِإلَه ِإالَّ هو الْحي الْقَيوم{ ـف

  ."]سورة طـه) ١١١([ }وعنَِت الْوجوه ِللْحي الْقَيوِم{

  :أما بعد،  اهللا رسولالسالم على والصالة و،الحمد هللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم

بأن مما يقوي القول  هي االسم األعظم،تحديد  في -رحمه اهللا-فهذه األحاديث التي أوردها الحافظ ابن كثير 
  .، وعليه جمع من أهل العلمالمراد به الحي القيوم

لنصوص وقد ورد فيه بعض ااالسم األعظم، " اهللا"إلى اعتبار لفظ الجاللة من أهل العلم سواهم وذهب جمع 
، اللهم إني أسألك" : يقول رجالً-سلمصلى اهللا عليه و- سمع النبي :بن بريدة عن أبيه قالعبد اهللا مثل حديث 

 فقال ،" أحد ولم يكن له كفواً، ولم يولدالذي لم يلد ، األحد الصمد، أنتله إالأنت اهللا ال إإني أشهدك أنك 
 وإذا دعي به ،باسمه األعظم الذي إذا سئل به أعطىلقد سأل اهللا (( :-سلمصلى اهللا عليه و-رسول اهللا 

 هذا من ،األحاديث الصحيحة التي تذكر االسم األعظمكثير من تكرر في ن هذا االسم إ: قالواو ،٣))أجاب
 وال ، بمعنى أنها تأتي معطوفة عليه،فإن هذا االسم ترجع إليه األسماء الحسنى لفظاًأخرى ومن جهة ، جهة

  .ء منهايعطف على شي

  . جميع الصفاتيرد إليها لصفة اإللهية التي اًمتضمنكونه ل ،معنىوترجع إليه 

اللهم إني  : فيقالهذه األسماء التي جاءت في تجلية االسم األعظم،جمع أن تُ وهو للجمعحسن هناك وجه و
 ولم يكن له ولد، ولم يالذي لم يلد ،األحد الصمدالحي القيوم،  ، أنت إني أشهدك أنك أنت اهللا ال إله إالأسألك
  . واهللا أعلم، وتعيينههأقوى ما قيل في تحديدتكون بمثابة ف،  أحدكفواً

                                                
، )٩٨٢(، وحسنه األلباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير بـرقم         )٥/٥١٧) (٣٤٧٨(، والترمذي برقم    )١/٥٥٥) (١٤٩٨( رواه أبو داود برقم      - 1

  .إسناده ضعيف لضعف عبيد اهللا بن أبي زياد وشهر بن حوشب: ، قال شعيب األرنؤوط)٢٧٦٥٢(ولفظهما مختلف عما  رواه أحمد في مسنده برقم 
  ).٩٨١(، وصححه األلباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم )٧٩٤١( رواه الطبراني في المعجم الكبير برقم - 2
، )٢/١٢٦٨) (٣٨٥٨(، وابن ماجه    )٣/٥٢) (١٣٠٠(، والنسائي برقم    )٥/٥١٥) (٣٤٧٥(، والترمذي برقم    )١/٥٥٤) (١٤٩٥( رواه أبو داود برقم      - 3

  ).١٦٤٠(والترهيب برقم وصححه األلباني في صحيح الترغيب 



 ٢

 المتفرد باإللهية لجميع  إخبار بأنه}اللّه الَ ِإلَه ِإالَّ هو{: وهذه اآلية مشتملة على عشر جمل مستقلة فقوله"
  .الخالئق

}ومالْقَي يوهو، فجميع الموجودات مفتقرة إليهالمقيم لغيره، ، بداًلذي ال يموت أ الحي في نفسه ا: أي}الْح 

  ."]سورة الروم) ٢٥([ }وِمن آياِتِه َأن تَقُوم السماء والَْأرض ِبَأمِرِه{:  كقولهغني عنها ال قوام لها بدون أمره

ورها نقص بخالف  يعتوال،  وال يلحقها عدم،لم تسبق بعدم، يعني الذي له الحياة الكاملة من كل وجه: الحي
  .حياة المخلوق

فهو مفتقر إلى إقامته كل ،  له-عز وجل-إنما يقوم بإقامة اهللا وكل مخلوق ، مقيم لغيرهوالبنفسه قائم ال :القيوم
  .وا واضمحلوا لذهب على خلقه بأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم-عز وجل-ولوال إقامة اهللا ، االفتقار

بل هو قائم على كل ،  وال غفلة وال ذهول عن خلقه ال يعتريه نقص: أي} نَومالَ تَْأخُذُه ِسنَةٌ والَ{: وقوله"
  ."يب عنه شيء وال يخفى عليه خافيةال يغ، شهيد على كل شيء، نفس بما كسبت

وهذا تفسير جيد، سار عليه ، -عز وجل-نفي النقص عن اهللا هذا من باب التفسير بالالزم، وهو يتضمن 
 من أنواع أو بغير ذلك، هتضمن بداللة وأ،  يفسرون الشيء بالزمهفهم قد ،لعلماءمن االسلف فمن بعدهم 

  .وكل ذلك صحيح، الداللة

  . بعدهوأما التفسير المطابق فجاء في قول ابن كثير

ن س وهي الو،أي ال تغلبه سنة }الَ تَْأخُذُه ِسنَةٌ{: فقوله، نة وال نومومن تمام القيومية أنه ال يعتريه ِس"
  ."نة؛ ألنه أقوى من الس}والَ نَوم{ :ولهذا قال، عاسوالن

ِسنَةٌ{ :نة في قوله سبحانهفالس وهي فتور طبيعي يعتري اإلنسان بين يدي النوم، يعني مقدمة النوم }الَ تَْأخُذُه ،
: ضهم يقولوبع، نة هي النعاسن السإ: وبعض أهل العلم يقول، ورة النوم ومبادئه ومقدماتهثُهي خُ: كما قيل

والنوم في القلب، لنعاس في العينوا، نة في الرأسالس.  

، ؛ ألن النوم نقص-عز وجل-نفي النقائص عن اهللا كما سبق أو يقتضي وهذا يتضمن ، معروففالنوم أما و
والقاعدة التي يذكرها أهل العلم في مجال الرد والمحاجة ، لكنه ليس بكمال مطلق، هو كمال بالنسبة للمخلوقو
مقصودهم و ،نه معطي الكمالأل  أولى به؛أو أضيف للمخلوق فالخالقكل كمال ثبت : طوائف المتكلمينل

لكن ، لكماالت النسبية بالنسبة للمخلوق من ا،... والولد وفالزواج والنوم، النسبي ال الكمال المطلق: بذلك
  .-ارك وتعالىتب-عنه  فينزه  فإن ذلك نقص في حقه ال يليق-تبارك وتعالى-بالنسبة هللا 

نة فمن باب أولى ال ال يعتريه ِس: ، فإذا قلنانفي اآلخرل يكفي نفي أحدهماال أ: يرد على هذا سؤال وهووقد 
بالمقابل و ، ونحوهالنعاس مقدماته كدونيهجم على قلب اإلنسان بقد إن النوم : فالجواب أن يقال؟ يعتريه نوم

ولذلك استحسن إيرادهما في مقام كما هو مشاهد ومالحظ، ، النومه عليد النعاس وال يرفقد يرد على العبد 
كمال أنه من لتبيين وهذا ويالحظ أنه جاء بالنفي بعد إثبات اسميه الحي والقيوم؛ ؛ -عز وجل–  عن اهللالنفي

  . واهللا أعلم، ال يعتريه ما ذكرتهيقيومحياته و

 - صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا قام فينا:  قال-رضي اهللا تعالى عنه-وفي الصحيح عن أبي موسى "

يرفع إليه عمل النهار ، يخفض القسط ويرفعه،  وال ينبغي له أن ينام،إن اهللا ال ينام((: بأربع كلمات فقال



 ٣

 ا وجهه محاتُب لو كشفه ألحرقت س،حجابه النور أو النار، وعمل الليل قبل عمل النهار، قبل عمل الليل
  .٤))انتهى إليه بصره من خلقه

، وتحت قهره وسلطانه، خبار بأن الجميع عبيده وفي ملكه إ}لَّه ما ِفي السماواِت وما ِفي اَألرِض{: قولهو
وكُلُّهم آِتيِه  * لَقَد َأحصاهم وعدهم عدا * ِإن كُلُّ من ِفي السماواِت والَْأرِض ِإلَّا آِتي الرحمِن عبدا{: كقوله

وايدِة فَرامالِْقي سورة مريم) ٩٥-٩٣([ }م[".  

  .قوة سلطانه وقهره وخلقه وعظمة ،-جل جالله- فيه داللة على سعة ملكههذا المقطع من اآلية 

عتُهم شَيًئا ِإلَّا وكَم من ملٍَك ِفي السماواِت لَا تُغِْني شَفَا{:  كقوله}من ذَا الَِّذي يشْفَع ِعنْده ِإالَّ ِبِإذِْنِه{: وقوله"
) ٢٨([ }ولَا يشْفَعون ِإلَّا ِلمِن ارتَضى{: وكقوله، ]سورة النجم) ٢٦([ }ِمن بعِد َأن يْأذَن اللَّه ِلمن يشَاء ويرضى

أنه ال يتجاسر أحد على أن يشفع ألحد عنده ، -عز وجل-وهذا من عظمته وجالله وكبريائه ، ]سورة األنبياء
فيدعني ما شاء اهللا أن ، ساجداًآتي تحت العرش فأخر ((: كما في حديث الشفاعة، بإذن له في الشفاعةإال 

  ."))فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة: قال،  واشفع تشفع، وقل تسمع،ارفع رأسك: ثم يقال، يدعني

 وعظيم ملكهعلى سعة  الداللة في  قبلهله اتصال بما }من ذَا الَِّذي يشْفَع ِعنْده ِإالَّ ِبِإذِْنِه{ :قوله سبحانه
، أنه يشفع بين يديه من غير إذنه: ونقصه من وجوه متعددة منها، أن ملك المخلوق ناقص: ، ووجهسلطانه

 أو نحو ،تحول قلبهمن أو ، ائلتهمن غكان الخوف سواء ، المخلوق قد يقبل الشفاعة خوفاً من الشافعأن و
  .ذلك

وال ،  لكمال ملكه ليس بحاجة إلى أحد-سبحانه وتعالى–هو  ف،اً من ذلك واقع فليس شيء-عز وجل-وأما اهللا 
إال لمن يأذن بين يديه فإنه ال يتقدم بالشفاعة أحد لذلك و، وال يقوم ملكه بأحد منهم، يخشى أحداً من المخلوقين

  .ه سبحانه وتعالىفهذا من كمال ملك، وال يشفع إال فيمن ارتضى، له

  .ال أحد يشفع عنده إال بإذنهأي  اهمعن} من ذَا الَِّذي{ :واالستفهام في قوله

دليل على إحاطة علمه بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها  }يعلَم ما بين َأيِديِهم وما خَلْفَهم{: وقوله"
ين َأيِدينَا وما خَلْفَنَا وما بين ذَِلك وما نَتَنَزُل ِإلَّا ِبَأمِر ربك لَه ما ب{: كقوله إخباراً عن المالئكة، ومستقبلها

  ."]سورة مريم) ٦٤([ }وما كَان ربك نَِسيا

الشاسعة  ،الممتدة األطرافشملت هذه األرض  -سبحانه–إحاطته ف، سعة العلم واإلحاطةداللة على وهذا فيه 
ال يخفى كاتهم وتصرفاتهم على ظهرها، محيط بكل حر ، فيهالقهمطلع على شئون خالعظيمة الخلق، البون، 

التي البقعة نه يخفى عليهم عامة ما يجري من أحوال تلك إفملوك الدنيا بخالف ، لبتةعليه شيء من أمورهم ا
  .صاروا ملوكاً فيها

إال بما أعلمه  أي ال يطلع أحد من علم اهللا على شيء }والَ يِحيطُون ِبشَيٍء من ِعلِْمِه ِإالَّ ِبما شَاء{: وقوله"
ويحتمل أن يكون المراد ال يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إال بما ،  وأطلعه عليه-عز وجل-اهللا 

  ".]سورة طـه) ١١٠([ }ولَا يِحيطُون ِبِه ِعلْما{: أطلعهم اهللا عليه كقوله

                                                

حجابه النور لو كشفه ألحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه ((: ، وفي قوله))إن اهللا ال ينام ((: باب في قوله عليه السالم    – رواه مسلم في كتاب اإليمان       - 4
  ).١/١٦١) (١٧٩( برقم ))بصره من خلقه



 ٤

يعلَم ما بين َأيِديِهم {: له وهو أن الضمير يرجع إلى المذكور آخراً وهو قو:اًويحتمل اللفظ معنى آخر قريب
ما خَلْفَهموعليه الذي هو جزء من علم اهللا، ، بشيء من علم ما بين أيديهم وما خلفهموالمعنى وال يحيطون  }و

  . فهذا األولفي مرجع الضمير احتماالت ةثالثفعندنا 

 ،يعلم ما بين أيديهم وما خلفهمنه  والمعنى أ،-عز وجل- إلى اهللا اًعائدالضمير يحتمل أن يكون : والثاني
وليس ذلك ،  عليه-عز وجل-علمه محيط بهم وهم ال يحيطون بشيء من علم ذاته وصفاته إال ما أطلعهم اهللا ف

   .بإحاطة

ال يحيطون هم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وأن يرجع الضمير إلى علم اهللا، والمعنى أن اهللا يحتمل : والثالث
  . سبحانه وتعالىبشيء من علمه

علم ما بين أيديهم وما خلفهم هو جزء ف،  في التأويلهما األشهرتالزم كبير، ون الثاني والثالث المعنييبين و
فيدخل ، لعمومنكرة في سياق النفي تفيد ا: فشيء، إنهم ال يحيطون بشيء من علم اهللا: فإذا قلت، من علم اهللا

،  داللة الشيء على جزء معناهوه: داللة التضمن؛ ألن التضمنعلم ما بين أيديهم وما خلفهم من باب فيه 
 ال يحيطون ببعضه وهو وا إذا كانمألنه،  بداللة االلتزام من باب أولى-عز وجل-عموم علم اهللا يدخل فيه و

فالمقصود أن بين المعنيين ، كلال فيلزم من ذلك أنهم ال يحيطون ب،ما يتصل بما بين أيديهم وما خلفهم
          والمعنى ، الجميعال مانع من حملها على  فر من معنىأكثأن اآلية إذا احتملت : والقاعدة، مالزمة

تبارك -وال من عموم علم اهللا ، عني ال من علم ما بين أيديهم وما خلفهم ي}والَ يِحيطُون ِبشَيٍء من ِعلِْمِه{
 باأللفاظ القليلة الدالة أنه يعبر عنه، غة القرآنوهذا من بال، وال نحتاج أن نرجح بين هذه المعاني، -وتعالى

  .على المعاني الكثيرة

رضي اهللا تعالى - عن ابن عباس هروى وكيع في تفسير، }وِسع كُرِسيه السماواِت واَألرض{: وقوله"
 ابن  ورواه الحاكم في مستدركه عن،والعرش ال يقدر أحد قدره، الكرسي موضع القدمين:  قال-ماعنه

  .صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: وقال،  موقوفاً مثله-مارضي اهللا تعالى عنه-عباس 

 ، واألرضين السبع،لو أن السماوات السبع: -مارضي اهللا تعالى عنه-وقال الضحاك عن ابن عباس 
  . ما كن في سعة الكرسي إال بمنزلة الحلقة في المفازة، ثم وصلن بعضهن إلى بعض،بسطن

بل ، ن بينهماأي ال يثقله وال يكرثه حفظ السماوات واألرض ومن فيهما وم: }وده ِحفْظُهماُئوالَ ي{: وقوله
فال يعزب عنه ، الرقيب على جميع األشياء، وهو القائم على كل نفس بما كسبت، يهدلذلك سهل عليه يسير 

محتاجة ، يلة صغير بالنسبة إليهمتواضعة ذل، واألشياء كلها حقيرة بين يديه، وال يغيب عنه شيء، شيء
وهو القاهر لكل شيء، ،  وهم يسألونالذي ال يسأل عما يفعل، وهو الغني الحميد الفعال لما يريد، فقيرة

  ." ال إله غيره وال رب سواه، الرقيب العلي العظيم،الحسيب على كل شيء

 وضع عليه شيء ثقيل جداً حتى  آده، أي:من آده أي جعله ذا عوج، يقال للعمود وضع عليه: دهئوأصل ي
. نثنى ومال، والمعنى أنه ال يثقله حفظ السموات واألرض وال يعجزه، وهذا يدل على كمال قوته وعظمتها

 وهذه اآليات، ]سورة الرعد) ٩([ }عاِلم الْغَيِب والشَّهادِة الْكَِبير الْمتَعاِل{:  كقوله}وهو الْعِلي الْعِظيم{: فقوله"



 ٥

إمرارها كما جاءت من غير ، األجود فيها طريقة السلف الصالح، وما في معناها من األحاديث الصحاح
  ."تكييف وال تشبيه

وهي على ،  هذه األسماء والصفات-عز وجل-فنثبت هللا ، من غير تكييف وال تمثيل: األحسن أن يعبر بالقول
  ثبوتية وسلبية: قسمين

 وكلها صفات ،-صلى اهللا عليه وسلم- أو على لسان رسوله ، لنفسه في كتابه-لىتعا– ما أثبته اهللا :فالثبوتية
 كالحياة والعلم والقدرة واالستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا ،كمال ال نقص فيها بوجه من الوجوه

  .سمع والعقل بدليل ال،ه الالئق بهعلى الوج يجب إثباتها هللا تعالى حقيقة ف،والوجه واليدين ونحو ذلك

 وكلها صفات ،-صلى اهللا عليه وسلم-رسوله  أو على لسان ،ما نفاها اهللا سبحانه في كتابه: والصفات السلبية
 مع إثبات ضدها يجب نفيها عن اهللا تعالى، ف والجهل والنسيان والعجز والتعبنقص في حقه كالموت والنوم

 ، إال أن يتضمن ما يدل على الكماليمدح أحد به،، وال  ليس بكمالالنفي بمجرده ألن ؛على الوجه األكمل
  . واهللا أعلم،س بشيء فضالً عن أن يكون كماالً، والعدم ليالنفي عدمف

"}ورِبالْع كستَمْؤِمن ِباللِّه فَقَِد اسيِبالطَّاغُوِت و كْفُري نفَم الْغَي ِمن شْدالر نييِن قَد تَّبِفي الد اهالَ ِإكْر ثْقَىِة الْو
ِليمع ِميعس اللّها ولَه اميِن{: يقول تعالى، ]سورة البقرة) ٢٥٦([ }الَ انِفصِفي الد اهأي ال تكرهوا أحداً  }الَ ِإكْر

ه أحد على كرال يحتاج إلى أن ي، جلي دالئله وبراهينه، في دين اإلسالم فإنه بين واضحالدخول على 
 ،ومن أعمى اهللا قلبه، داه اهللا لإلسالم وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينةبل من ه، الدخول فيه

  ." فإنه ال يفيده الدخول في الدين مكرهاً مقصوراً،وختم على سمعه وبصره

ومن أهل العلم من استشكله،  يعتبر من أحسن ما قيل في تفسيرها، الحافظ ابن كثير في معنى اآليةكالم 
كالمجوس والوثنيين من غير أهل الكتاب  الكفار، وأن الجهادمن مسألة فرضية  عةوعقدة اإلشكال ناب

وهذا يتنافي مع مسألة ال ، على قول كثير من أهل العلم ،ال تقبل منهم الجزيةواإلسالم أو السيف مخاطبون ب
  .ية على اآلفي الكالمجعل أقوال أهل العلم تتباين هو الذي هذا المحك وحقيقة إكراه في الدين، 

: قولهمثل ب آيات الجهاد بثم نسختعلى البراءة األصلية كانت في أول األمر إن هذه اآلية : فقال بعضهم

}ونِلمسي َأو مْأٍس شَِديٍد تُقَاِتلُونَهِلي بٍم ُأوِإلَى قَو نوعتُدنُواْ {: وقوله، ]سورة الفتح) ١٦([ }سآم ا الَِّذينها َأيي
حد أيجعل إال إن اهللا لم  :قالواو ]سورة التوبة) ١٢٣([ }لَِّذين يلُونَكُم من الْكُفَّاِر وِليِجدواْ ِفيكُم ِغلْظَةًقَاِتلُواْ ا

 فليس مجرد توهم المقابلة بين، أن النسخ ال يثبت باالحتمال: لكن القاعدة، القتال أو اإلسالمالخيارين إما 

أو الحكم برفع حد الدليلين، أ وذلك أنه يقتضي إهدار ،ن النسخ شديد ألالنصوص يكون مسوغاً لدعوى النسخ؛
  .الجمع مطلوب ما أمكنأن العلماء متفقون على و، أحد النصين

ألنه هذه اآلية ظاهرها العموم : فمنهم من قال، وهذا هو األوفقاألمرين وبعض أهل العلم حاول أن يجمع بين 
، لكنه يراد به الخصوصا عام فهذ، لعمومكراه هنا نكرة في سياق النفي فتفيد ااإلو }الَ ِإكْراه ِفي الديِن{: قال

فهي تؤخذ ، الجزية و وه على من له خيار ثالثةلمنزا هوجعلو،  من العام المراد به الخصوصفتبقى اآلية
، بمنسوخة توليس، محكمةفاآلية  بهذا االعتبارو، إذ يسن بهم سنة أهل الكتاب، من أهل الكتاب ومن المجوس

   .أهل الكتاب: اد بها معنى خاص وهم وير،ألن لفظها عام لم يدخلوا فيها؛ فالعربأما و
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وهذا المعنى اختاره ،  ال تكرهوهم على اعتناق اإلسالمالسبي من أهل الكتابالمراد من اآلية : قال بعضهمو
  .-رحمه اهللا-كبير المفسرين ابن جرير الطبري 

وال ، خاصوالعام يحمل على ال، خصصتها األدلة األخرى ذه اآلية عامةن هإ: ومن أهل العلم من قال
  .تعارض بين العام والخاص

اختاره الحافظ ابن القيم و ،مضمون كالم ابن كثيروهو ، ة على عمومهاهذه اآلية باقيذهب آخرون إلى أن و
ر بإكراه أحد على الدخول  لم يأم-عز وجل-وهو المتبادر وذلك أن اهللا ،  وجماعة من المحققين-رحمه اهللا-

عليه الصالة - في حالة واحدة في جهاده وحروبه -صلى اهللا عليه وسلم-ولم ينقل عن النبي ، في الدين
صلى اهللا –الشواهد كثيرة من صنيع النبي و، -عز وجل-دين اهللا في دخول ال أنه أكره أحداً على -والسالم
  .ا وأصحابه في المغازي وغيره- وسلمعليه

 المدينة وكان فيها بعض المشركين من اليهود وغيرهم صالحهم، -صلى اهللا عليه وسلم–النبي لما قدم ولذلك 
عهد حقبة من ال  بينه وبينهم، واستمر وهو في المدينةالعرب بما فيهم أهل مكةأيضاً ومن جملة من صالحهم 

فتح الهم لتت إلى ق- عليه وسلمصلى اهللا–مما اضطر النبي عليه، اهللا الزمن حتى نقضوا ما أبرموه وعاهدوا 
الدخول في الدين وكان هذا على لم يجبر أحداً وبعد فتح مكة وتصبح في حوزة المسلمين،  ،عنوةبعدها مكة 

حمية أو وا خرجإنما و بعد، ولم يسلمحنين خرج بعضهم معه للقتال في بعدها لما قاتل نه إحتى  بمقدوره،
صفوان بن بعض من خرج، وكان له في الكفر شأن كاختلفوا في  ذلكوالغلبة لمن؟ ول نتيجة المعركة ليروا
من أهل مكة بعينه سواء يكره أحداً يكن للم  -صلى اهللا عليه وسلم–الحاصل أنه ف ،ال؟حينها أم  أسلم هلأمية 

  .على الدخول في اإلسالم إطالقاًأو غيرهم 

أدنى متلمس س له فيه فلي، لآلية الظاهر فيوتوهم معارضته بقوة السيف  من استشكل مشروعية الجهادما وأ
 بقمع الكفار وكسر -عز وجل-وأيضاً إلبالغ دين اهللا ، لصد عادية الكفارشرع الجهاد إنما  أن  ذلك،من حجة

 -عز وجل–شرع اهللا  فيبقى ، الحقفال يحال بين الناس وبين، اآلفاق -عز وجل-شوكتهم حتى يبلغ دين اهللا 

   عمر لذلك و، باقية على عمومهافاآلية ، على ذلكمنهم أحد ال يكره أما األفراد ف ،مبثوثاً حاكماً في أرضه

فأبت فقرأ ، أسلمي تسلمي:  كما أخرج البخاري في صحيحه مر بعجوز نصرانية فقال لها-رضي اهللا عنه-
لك في شيء مي أستعأسلم ك: قال له، وقال لزنبق وهو غالم لعمر نصراني، }الَ ِإكْراه ِفي الديِن{ :هذه اآلية

  . واهللا أعلم،}الَ ِإكْراه ِفي الديِن{: فأبى فقرأ عمر، من أمانة المسلمين

  . "اًوإن كان حكمها عام، وقد ذكروا أن سبب نزول هذه اآلية في قوم من األنصار"

 .دين وسلم تسليماً كثيراً ومزيداً إلى يوم ال، وبارك على نبيه وآله وصحبه،وصلى وسلمواهللا أعلم، 
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 )١١١(المصباح المنير تفسير ابن كثير 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين

نت كا:  قال-مارضي اهللا تعالى عنه-روى ابن جرير عن ابن عباس ": -رحمه اهللا تعالى-قال المفسر 
فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من ، فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده المرأة تكون مقالة

 }الَ ِإكْراه ِفي الديِن قَد تَّبين الرشْد ِمن الْغَي{ :-عز وجل-فأنزل اهللا ،  ال ندع أبناءنا:أبناء األنصار فقالوا

  ."و داود والنسائي وقد رواه أب١،]سورة البقرة) ٢٥٦([

  :أما بعد،  والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا

وهي وإن  ،}الَ ِإكْراه ِفي الديِن{: قولهصريحة في سبب نزول صحيحة التي نسبت البن جرير فهذه الرواية 
يوضح وم كما هو معلسبب النزول و، العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب، إال أن لبيان واقع معيننزلت 
، ه أحد على الدخول في الدينكرال يف ،هذه اآلية على ظاهرها وعمومها، فتبقى  ويرتفع به اإلشكالالمعنى

في غزواته  -صلى اهللا عليه وسلم-النبي عن  يعهدوألنه لم ، -جل جالله–العظيم رع مشالامتثاالًً ألمر 
  . واهللا أعلم،وحياته عمل شيء من ذلك

صلى اهللا عليه -أن رسول اهللا : -رضي اهللا تعالى عنه-اه اإلمام أحمد عن أنس ث الذي روفأما الحدي"
ولكن ، فإنه ثالثي صحيح، ٢))وإن كنت كارهاً((: قال، إني أجدني كارهاً:  قال))أسلم((:  قال لرجل-وسلم

 أن هخبرفأ،  على اإلسالم بل دعاه إليه-صلى اهللا عليه وسلم- النبي هفإنه لم يكره، ليس من هذا القبيل
فإن اهللا سيرزقكم حسن النية ،  وإن كنت كارهاً،أسلم: فقال له،  قابلة له بل هي كارهةتنفسه ليس
  ."واإلخالص

 ثالثة رواة -صلى اهللا عليه وسلم–هو الذي يكون بين المصنف وبين النبي : صحيحالثالثي الالحديث المراد ب
 مشهورة بثالثية اإلسناد أو وهذه األحاديث، -فضلةالصحابي والتابعي وتابع التابعي من أهل القرون الم-

  .مسند أحمدثالثية 

مستنداً في ، الدينعلى  جواز اإلكراهتقرير في ألحد حجة ليس هذا الحديث ليؤكد أنه  ابن كثير قد ساقو
فرق بين أن تكون ثم هناك ، من هذا الباب كما بينهليس  هذلك بحديث أنس؛ ألندعواه ومشروعيته على 

إرغامه وإلزامه بأمر على سبيل  وبين ،دون أن يكره عليهعلى أمر  هية منبعثة من نفس اإلنسانالكرا
  .وهذا ما يفهم خالفه من الحديثاإلكراه، 

                                                
، وصححه األلباني في صحيح وضعيف سـنن  )٦/٣٠٤) (١١٠٤٩(ي سننه الكبرى برقم  النسائي ف رواه-، و)٣/١١) (٢٦٨٤( أبو داود برقم  رواه - 1

  ).٢٦٨٢(أبي داود برقم 
 .إسناده صحيح على شرط الشيخين: ، قال شعيب األرنؤوط)٣/١٨١) (١٢٨٩١( أحمد في مسنده برقم  رواه- 2



 ٢

 } سِميع عِليمفَمن يكْفُر ِبالطَّاغُوِت ويْؤِمن ِباللِّه فَقَِد استَمسك ِبالْعروِة الْوثْقَى الَ انِفصام لَها واللّه{ :وقوله"

  ."]سورة البقرة) ٢٥٦([

بهدى اإليمان الذي اعتصم  -عز وجل-مثل اهللا فقد ،  أمر حسيبصورة ألمر معنويهذه اآلية فيها تمثيل 
بلوغ فيحظى ب، جاةبها مقصوده من النتمسكه  يجني من وراء،  ال تنكسركمن تعلق وتمسك بعروة شيء وثيقٍة

واهللا ،  البالغة واألسلوبفي غاية لمعنويات بأمر حسيل ، فهذا تصويروبالمرهأليم من ينجو  والمطلوب،
  .تعالى أعلم

ووحد اهللا فعبده ،  وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون اهللا،أي من خلع األنداد واألوثان"
، أي فقد ثبت في أمره: ]سورة البقرة) ٢٥٦([ }فَقَِد استَمسك ِبالْعروِة الْوثْقَى{وشهد أنه ال إله إال هو ، وحده

  ."والصراط المستقيم، واستقام على الطريق المثلى

  .-مرضي اهللا تعالى عنه- قاله السلف مما جمعت كثيراً هذه العبارة القصيرة على اختصارها

  فهو اسم جنس لكل ما يعبد من دون اهللا،  أي جاوز الحد،فعلوت من طغى يطغى ويطغو: الطاغوتومعنى 

  .وعبارات السلف فيه كثيرة، إنه مصدر يطلق على الواحد وعلى الجمع: وبعضهم يقول، -عز وجل-

: إن الجبت: -رضي اهللا تعالى عنه-قال عمر : روى أبو قاسم البغوي عن حسان بن فائد العبسي قال"

،  عمن ال يعرفيقاتل الشجاع، وإن الشجاعة والجبن غرائز تكون في الرجال، الشيطان: والطاغوت، السحر
  .إن كان فارسياً أو نبطياًوخلقه : وحسبه،  دينه:ل كرم الرجوإن، ويفر الجبان من أمه

فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة ، قوي جداً، إنه الشيطان: ومعنى قوله في الطاغوت
  ."واالستنصار بها،  والتحاكم إليها،األوثان

 -عز وجل-ما عبد من دون اهللا : وبعضهم يقول، الساحر: وبعضهم يقول، هنالكا:  الطاغوتوبعضهم يقول

فهو  كل من جاوز حده وطغىف جميع ما ذكر، يحتمل الطاغوتوالحقيقة أن ، وهو راض بطبيعة الحال
  . واهللا أعلم،طاغوت: فذو الطغيان الذي جاوز حده يقال له، طاغوت

 فقد استمسك من الدين : أي]سورة البقرة) ٢٥٦([ }لْوثْقَى الَ انِفصام لَهافَقَِد استَمسك ِبالْعروِة ا{ :وقوله"
  ."بأقوى سبب

  .الحبل الوثيق المحكموهو 

المعنى أن و، فيه تشبيهف،  يقرب المعنى بصورة محسوسةتصويروهو  ،يمكن أن تكون من الوثاقة: والوثقى
يخلع و، - عز وجل–، وهذا الذي يؤمن باهللا بهمن أراد الخالص لنفسه فإنه يتمسك بشيء وثيق يعتصم 

قد أخذ من النجاة ، األحياء واألموات، الكبار والصغار، كفر بجميع أنواع الطواغيتاألنداد واألضداد وي
  . وال مكروهفال يلحقه هلكة، وقد سلك طريق الخالص، بأوثق سببالمحققة 

فقد استمسك بالعروة : ولهذا قال، وربطها قوي شديد، فهي في نفسها محكمة مبرمة قوية }الَ انِفصام لَها{"
  ."الوثقى ال انفصام لها

وهذا ، ال انقطاع لها دون دخول الجنةأي  }الَ انِفصام لَها{ :-رضي اهللا تعالى عنه-بن جبل معاذ يقول 
  .تفسير قريب من جهة المعنى
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  :ل الشاعرقا ،صمق: ل لهومع اإلبانة يقا، أي االنكسار من غير إبانة:  في اللغةواالنفصام

ــة ــور تهام ــسكن غ ــى ي   إن األل
  ججججج

  تترك الحجـل أفـصما    عاب  كَفكل    
  

أي : صماتترك الحجل أق:  بعض روايات البيتوفي، تكسر الحجل لضخامة ساقها، يعني منكسراً: أفصما
فهو طاعة اهللا بد اعتصم ق فما دام،  يعني ال انكسار لها}الَ انِفصام لَها{فيكون المعنى ،  مع اإلبانةاًمنكسر

 ، وذكره ابن جرير،هذا معنى كالم ابن كثير بالوثيق من األشياء التي ال يخشى انكسار عراها،سك تممكال
قريبة لكنها تدور يعبرون عنه بعبارات إال أنهم ، لسلف يدور حول هذا المعنىوكالم ا ،وعليه عامة المحققين

  . واهللا أعلم.هكلفي ف

  ."هو اإلسالم: وقال السدي،  الوثقى يعني اإليمانالعروة: قال مجاهد"

  .خالف التنوع هذا يسمى في التفسير

فدخل ، كنت في المسجد فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع: وروى اإلمام أحمد عن قيس بن عباد قال"
دخلت فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله ف، هذا رجل من أهل الجنة: فقال القوم، فصلى ركعتين أوجز فيهما

ما سبحان اهللا : قال، كذا وكذا: لوا قا،إن القوم لما دخلت قبل المسجد: فلما استأنس قلت له، معه فحدثته
 -صلى اهللا عليه وسلم- إني رأيت رؤيا على عهد رسول اهللا :موسأحدثك ل، ينبغي ألحد أن يقول ما ال يعلم

وفي وسطها ،  من خضرتها وسعتهافذكر: قال ابن عون، رأيت كأني في روضة خضراء، فقصصتها عليه
، ال استطيع: فقلت، اصعد عليه:  في أعاله عروة فقيل لي،د أسفله في األرض وأعاله في السماءيعمود حد

فصعدت حتى أخذت ، اصعد: فرفع ثيابي من خلفي فقال، هو الوصيف: قال ابن عون، فجاءني منصف
 -صلى اهللا عليه وسلم-فأتيت رسول اهللا ، دياستمسك بالعروة فاستيقظت وإنها لفي ي: فقال، بالعروة

وأما العروة فهي العروة ، وأما العمود فعمود اإلسالم، أما الروضة فروضة اإلسالم((: فقصصتها عليه فقال
، ٣ وأرضاه-رضي اهللا تعالى عنه-وهو عبد اهللا بن سالم : قال، ))أنت على اإلسالم حتى تموت، الوثقى

  . البخاري من وجه آخروأخرجه، أخرجاه في الصحيحين

} نم مونَهخِْرجالطَّاغُوتُ ي مآُؤهِليواْ َأوكَفَر الَِّذينِر واِت ِإلَى النُّوالظُّلُم نم مهخِْرجنُواْ يآم الَِّذين ِليو اللّه
ونا خَاِلدِفيه مالنَّاِر ه ابحَأص لَِئكاِت ُأويخبر تعالى أنه يهدي من ]سورة البقرة) ٢٥٧([ }النُّوِر ِإلَى الظُّلُم 

الكفر والشك والريب إلى نور الحق الواضح نين من ظلمات فيخرج عباده المؤم، اتبع رضوانه سبل السالم
وأن الكافرين إنما وليهم الشيطان يزين لهم ما هم فيه من الجهاالت ، الجلي المبين السهل المنير

ُأولَِئك َأصحاب النَّاِر هم ِفيها { ، عن طريق الحق إلى الكفر واإلفكويخرجونهم ويحيدونهم، والضالالت
ونوالكفر أجناس ،ولهذا وحد تعالى لفظ النور وجمع الظلمات؛ ألن الحق واحد، ]سورة البقرة) ٢٥٧([ }خَاِلد 

الَ تَتَِّبعواْ السبَل فَتَفَرقَ ِبكُم عن سِبيِلِه وَأن هذَا ِصراِطي مستَِقيما فَاتَِّبعوه و{ :كما قال، كثيرة وكلها باطلة
تَتَّقُون لَّكُماكُم ِبِه لَعصو { :وقال تعالى، ]سورة األنعام) ١٥٣([ }ذَِلكُمالنُّوراِت وَل الظُّلُمعجسورة األنعام) ١([ }و[ ،

                                                
، ومسلم في كتـاب  )٣/١٣٨٧) (٣٦٠٢( برقم -رضي اهللا عنه–الم باب مناقب عبد اهللا بن س– البخاري بلفظ آخر في كتاب فضائل الصحابة          رواه - 3

 ، وهذه الرواية بلفـظ أحمـد  )٤/١٩٣٠) (٢٤٨٤( برقم -رضي اهللا عنه– باب من فضائل عبد اهللا بن سالم       -رضي اهللا تعالى عنهم   -فضائل الصحابة   

  . الشيخينإسناده صحيح على شرط: ، قال شعيب األرنؤوط)٥/٤٥٢) (٢٣٨٣٨(ا في مسنده برقم رواه
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إلى غير ذلك من اآليات التي في لفظها إشعار بتفرد  ]لنحلسورة ا) ٤٨([ }ِلِئعِن الْيِميِن والْشَّمآ{ :وقال تعالى
  ."الحق وانتشار الباطل وتفرقه وتشعبه

يخِْرجهم من الظُّلُماِت ِإلَى {: ليست اآلية على ظاهرها كما يتوهم البعض فقوله سبحانه في الفريق األول
 يخِْرجونَهم من{ :في حق الكافرينكذا قوله ومات،  أنهم كانوا في الظلليس المراد ]سورة البقرة) ٢٥٧([ }النُّوِر

من بل المراد كما نص عليه أهل التفسير أنه ، أنهم كانوا في النور، ]سورة البقرة) ٢٥٧([ }لنُّوِر ِإلَى الظُّلُماِتا
تي جاء الأو كان على النصرانية ، ثم ارتدمثل من كان على اإلسالم ، كان على إيمان ثم خرج منه إلى الكفر

 جاء به عيسى أو كان على التوحيد الذي، ثلثاًًثم صار م -صلى اهللا عليه وسلم-قبل مبعث النبي بها عيسى 

  بقي على نصرانيته ولم يؤمن برسول اهللا -عليه الصالة والسالم- فلما بعث محمد -صلى اهللا عليه وسلم-

إلى الهداية التي كانوا فيها نور هم من ء ال شك أن الشيطان أخرجفهؤال، فر فكَ-صلى اهللا عليه وسلم-
تبارك -هذه كقوله و، -رحمه اهللا-وهذا المعنى مال إليه كبير المفسرين ابن جرير الطبري ، الظلمات
 ]ة البقرةسور) ١٧٥([ }والْعذَاب ِبالْمغِْفرِة ُأولَِئك الَِّذين اشْتَرواْ الضالَلَةَ ِبالْهدِى{ : البقرةسورةفي أول  -وتعالى

 عنهايستبدلوا  حتى لم يملكوا المغفرةو،  الهدى حتى يستعيضوا به الضاللةعلىمعلوم أنهم لم يكونوا و

ُأولَِئك الَِّذين اشْتَرواْ { روا الكفر والضاللة على اإلسالم صح إطالق ذلك عليهماختاإنهم لما  لب، العذاب
   .]سورة البقرة) ١٦([ }رتُهم وما كَانُواْ مهتَِدينالضالَلَةَ ِبالْهدى فَما رِبحت تِّجا

يخرجونهم من نور أي  ]سورة البقرة) ٢٥٧([ }لنُّوِر ِإلَى الظُّلُماِت ايخِْرجونَهم من{: إذاً فمعنى قوله سبحانه
 -صالة والسالمعليهم ال–وبراهين اإلسالم التي بعث بها رسله  ،ويصرفونهم عن دالئل الحق وبيناته، الفطرة

  .به والحيرة والضالل بجميع أنواعهإلى ظلمات الكفر والشُّ

به إلى نور من ظلمات الكفر والشُّالمراد أنه يخرجهم  }يخِْرجهم من الظُّلُماِت ِإلَى النُّوِر{: وقوله سبحانه
 -عز وجل-سالم فهداه اهللا لم يكن على اإلف، سواء كان اإلنسان عادماً ألصل ذلك، اإلسالم وبيناته وهداياته

، به المضلةويبين له من براهين الحق ما يدفع عنه الشُّ، هللا ينقله من هداية إلى هداية أو كان مسلماً فإن ا،إليه
لَى ن الظُّلُماِت ِإهو الَِّذي يصلِّي علَيكُم وملَاِئكَتُه ِليخِْرجكُم م{ : في سورة أخرى-تبارك وتعالى-كما قال 

في كل مر المسلمون بأن يقولوا ُأولهذا ، من هداية إلى هدايةينقلهم  أنه  المراد]سورة األحزاب) ٤٣([ }النُّوِر
راط متشعب وتفاصيله كثيرة والص، تنا وسددناثب والمعنى ]سورة الفاتحة) ٦([ }اهِدنَا الصراطَ المستَِقيم{: ركعة
 يعرف وجوه المفاضلة بين ثم،  يحتاج الهداية إلي العملوبعده ،يحتاج اإلنسان أن يعرف الحقلذا ، جداً

حتى الطريق  الثبات عليبقى له أخيراً الوسيلة في تو، األعمال فيهدى ويسدد ليختار األفضل ويوفق إليه
ن بحاجة ملحة إلى وسائل الهداية ما دام أن تفاصيل الشريعة كثيرة، والخالف بين أفراد األمة فاإلنسا، الممات

  .على أوجه وأوسع أبوابه

 قَاَل َأنَا َألَم تَر ِإلَى الَِّذي حآج ِإبراِهيم ِفي ِربِه َأن آتَاه اللّه الْملْك ِإذْ قَاَل ِإبراِهيم ربي الَِّذي يحِيي ويِميتُ{"
ُأحِيي وُأِميتُ قَاَل ِإبراِهيم فَِإن اللّه يْأِتي ِبالشَّمِس ِمن الْمشِْرِق فَْأِت ِبها ِمن الْمغِْرِب فَبِهتَ الَِّذي كَفَر واللّه الَ 

الظَّاِلِمين مِدي الْقَوهفي ربه هو ملك بابل -عليه السالم-هذا الذي حاج إبراهيم ، ]سورة البقرة) ٢٥٨([ }ي 
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نمرود بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام : ويقال، حنمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نو
  ."بن نوح

 همفي مصادريذكرها المؤرخون  إنما ،-صلى اهللا عليه وسلم–لم تنقل عن النبي أعجمية األسماء هذه 

يحصل بينهم في التقديم والتأخير، أو تحديد االسم  االختالف تجدو،  علي شيء منهالم يتفقواومع هذا مختلفة ال
ولذلك ،  النقلةالمحقق والرواةبسبب أو  ،الناسخمن قبل  وأ، الطباعةخطأ في أحياناً، وهذا قد يكون مرده إلى 

  . واهللا أعلم،أو النفيثبات اإلعليها في ال يعول 

، مؤمنان وكافران: ارقها ومغاربها أربعةوملك الدنيا مش: قال مجاهد، واألول قول مجاهد وغيره"
  .واهللا أعلم،  وبختنصر،والكافران نمرود،  وذو القرنين، سليمان بن داود عليهما السالم:فالمؤمنان

  ."أي بقلبك يا محمد }َألَم تَر{: ومعنى قوله

فهي رؤية ، عينه ما حضر ذلك وال شاهده ب-صلى اهللا عليه وسلم-بمعنى أن الرؤية رؤية قلبية؛ ألن النبي 
  . كما سبق؟ألم تعلم: بمعنىقلبية 

كما قال بعده ، وذلك أنه أنكر أن يكون ثم إله غيره،  وجود ربه:أي }ِإلَى الَِّذي حآج ِإبراِهيم ِفي ِربِه{"
  ."]سورة القصص) ٣٨([ }ما عِلمتُ لَكُم من ِإلٍَه غَيِري{: هئفرعون لمل

وهي قول المأل ، قد يشكل عليه ما جاء في اآلية األخرى }عِلمتُ لَكُم من ِإلٍَه غَيِريما { : قوله سبحانهظاهر
 وكذا،  أخرى له آلهةداللتها واضحة في كون فرعونف، ]سورة األعراف) ١٢٧([ }ويذَرك وآِلهتَك{: لفرعون

، يقع على الفاعل والمفعولوالمصدر ، مصدرفإلهتك  }ويذرك وإلهتك{: متواترةالخرى غير األقراءة ال
  :أمرينيحتمل اها معنو

  .ال يعبدك أي ،عبادتكيذرك وو: األول

ر القراءة وال تفس،  متواترةتولكنها قراءة ليس، في الدينبها  يخالفك يختار لوناً آخر من العبادةفأي : الثاني
  .الختالفهما في المعنى؛ المتواترة في هذا الموضع

 إال }ما عِلمتُ لَكُم من ِإلٍَه غَيِري{: إن فرعون ما دعاه إلى قوله: ل كما قال العلماءى هذا اإلشكاالجواب علو
لَقَد عِلمتَ ما َأنزَل قال {: ويشهد له رد موسى عليه، وتقريره خالف مقاله، فقطالمكابرة في مقام الخصومة 

آِئرصِض باَألراِت واومالس بُؤالء ِإالَّ ره هكذا و، ]سورة اإلسراء) ١٠٢([ }هرفي أكثر من آيةفضح القرآن خُب، 
ه جحدوا باآليات أي فرعون وقوم} وجحدوا ِبها{: -عز وجل-قال اهللا جحوده واستكباره وأنفته من الحق و

هذا هو و ] النملسورة) ١٤([ }واستَيقَنَتْها َأنفُسهم ظُلْما وعلُوا{الدالة على رسالة موسى وصدق دعوته 
  .المشهور عند أهل العلم

جد تاريخ الفراعنة يومن نظر في ، آلهة أخرىعبد د الناس لنفسه وهو يعبكان يإنه : أهل العلم قال وبعض
  .يعتقد ذلكال  كان ه أنالذي يظهرلكن ،  معبودات كثيرة-عز وجل-دون اهللا من  يعبدونكانوا أنهم 

  .فاهللا أعلم، عليهأحد وافقه ي لم، ريب في توجيه هذا في بعض كتبه له كالم غ-رحمه اهللا-والمعلمي 

 :ولهذا قال، وما حمله على هذا الطغيان والكفر الغليظ والمعاندة الشديدة إال تجبره وطول مدته في الملك"

}لْكالْم اللّه آتَاه َأن{".  
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 وبعضهم ،ابن جريرواختار هذا المعنى  ليليةفتكون أن هنا تع، ألن آتاه اهللا الملك: المعنى على كالم ابن كثير
إلى أي أن الملك أبطره وغره حتى تعاظم هذا التعاظم مما أداه ،  الملك من أجل أن آتاه اهللا:يجعل المعنى
  . جحداً كلياً-تبارك وتعالى-جحد الرب 

 وضع هذا  أي أنه}لْكَأن آتَاه اللّه الْم{ :فيقول على معنى آخر وهو أضعف من هذا بكثير اوبعضهم يحمله
 كانت النتيجة أنه كفر كفراً شنيعاً ، على هذا الملك-عز وجل-بدالً من أن يشكر اهللا ف، الكفر موضع الشكر

  .واهللا أعلم،  فيه بعدلكن، لهاًإب نفسه ونص، -سبحانه وتعالى-فجحد المعبود 

ربي الَِّذي {: -عليه السالم-ل إبراهيم فقا، وكأنه طلب من إبراهيم دليالً على وجود الرب الذي يدعو إليه"
، وعدمها بعد وجودها،  الدليل على وجوده حدوث هذه األشياء المشاهدة بعد عدمهامان أي إ}يحِيي ويِميتُ

وهو ، فالبد لها من موجد أوجدها، وهذا دليل على وجود الفاعل المختار ضرورة؛ ألنها لم تحدث بنفسها
قال ، }َأنَا ُأحِيي وُأِميتُ{: فعند ذلك قال المحاج وهو النمرود، ادته وحده ال شريك لهالرب الذي أدعو إلى عب

ر بقتل آمي أوتى بالرجلين قد استحقا القتل فوذلك أنِّ:  والسدي وغير واحد، ومحمد بن إسحاق،قتادة
  ."فذلك معنى اإلحياء واإلماتة، وبالعفو عن اآلخر فال يقتل، أحدهما فيقتل

ِمن { : يقول فيما أخبر عن بني إسرائيل-عز وجل- واهللا ، كثير من أهل العلم من السلف فمن بعدهمهذا قاله
َأجِل ذَِلك كَتَبنَا علَى بِني ِإسراِئيَل َأنَّه من قَتََل نَفْسا ِبغَيِر نَفٍْس َأو فَساٍد ِفي اَألرِض فَكََأنَّما قَتََل النَّاس جِميعا 

فذلك  ،الموتومن الهلكة  اًوالمعنى فمن خلص نفس ]سورة المائدة) ٣٢([ }حياها فَكََأنَّما َأحيا النَّاس جِميعاومن َأ
  .هذا هو المعنى المشهور لة إحياء جميع النفوس،بمنز

مانع لوجود  لما قال إبراهيم وال في معناه؛ ألنه غير اًأنه ما أراد هذا؛ ألنه ليس جواب: والظاهر واهللا أعلم"
وأنه هو الذي يحيي ، وإنما أراد أن يدعي لنفسه هذا المقام عناداً ومكابرة ويوهم أنه الفاعل لذلك، الصانع

 -عليه السالم-ولهذا قال له إبراهيم ، }ما عِلمتُ لَكُم من ِإلٍَه غَيِري{: ويميت كما اقتدى به فرعون في قوله

أي إذا كنت كما تدعي  }للّه يْأِتي ِبالشَّمِس ِمن الْمشِْرِق فَْأِت ِبها ِمن الْمغِْرِبفَِإن ا{: لما ادعى هذه المكابرة
 وتسخير كواكبه ، فالذي يحيي ويميت هو الذي يتصرف في الوجود في خلق ذواته،من أنك تحيي وتميت

يت فأت بها من تحيي وتم كما ادعيت اً فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق فإن كنت إله،وحركاته
  ."المغرب

، على قضايا االحتجاج كالمهم وأهل األصول خاصة عند ،الذي عليه كثير من أهل العلم من المفسرينهذا 
هو لما ف، انتقاالًالمغرب على النمرود في طلب إتيان الشمس من ويسمون حجة إبراهيم  ،ومن ألف في الجدل

  .ح وأكبر ال يستطيع المكابرة معهر أوضانتقل معه إلى أمدعى قدرته عليه، اطالبه بأمر 

أن حجة إبراهيم عليه السالم على النمرود ال تعتبر من باب وهو ،  آخربعض أهل العلم فيها معنىورأى 
هذه بيدك وبهذه المثابة تملك اإلحياء واإلماتة،  تم والمعنى أنك ما د،االنتقال، إنما هي من باب طرد الدليل

 ،بالشمس من المغربفتأتي  هأن تغير نظام فنريد منك،  كما زعمتف في الكونتصرعلى الالقدرة الهائلة 
 وإنما استمر معه بناء على ، ألنه كابر فيه؛ لم يعرض عن الدليل األول-صلى اهللا عليه وسلم-فإبراهيم 

  .، ومال إليه الحافظ ابن القيمابن كثيرتفسير عليه هذا القول يحمل و، دعوى النمرود
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باب يذكرون هذا في ،  في األصولوا وبعض من كتب،ج والمناظرة في الجدل والحجوان ألفأن محقيقة الو
تدرج يعني ال، لى البرهان الذي أعلى منهاالنتقال من البرهان األدنى إكيتصل بطرائق الجدل وما ، طرق الرد

، قع في هذه اآليةالذي وفي المناظرة  منها هذا التدرج ، ويأخذون هذا من أمور،في المناظرة مع المخالف
 واإلعراض عن دليل ساقه في مقام المناظرة إلى دليل آخر أكبر وأوضح ،بناء على أن هذا من باب االنتقال

  .واهللا أعلم،  ال أنه تكملة للدليل األول أو طرد له،منه

امت عليه أخرس فال يتكلم وق أي ،فلما علم عجزه وانقطاعه وأنه ال يقدر على المكابرة في هذا المقام بهت"
  ."الحجة

، إال آتي بالشمس من المشرقالذي  اأن :القولأنه أراد يزعم  -بناء على روايات إسرائيلية-وبعض المفسرين 
 من المشرق قبل أن يكذبوه؛ ألنهم كانوا يرونها تأتلفلو ادعى هذا ،  كان بالمجلس من هو أكبر منه سناًأنه
 فاهللا ،الرجوع إليه وأليس فيه ما يمكن الوثوق به هذا قول و، !؟فكيف هو الذي يأتي بها من المشرق، يولد
  .أعلم

بل حجتهم داحضة عند ، أي ال يلهمهم حجة وال برهاناً }واللّه الَ يهِدي الْقَوم الظَّاِلِمين{: قال اهللا تعالى"
  ."، وعليهم غضب ولهم عذاب شديدربهم

نفي الهداية  فسرولذا حسن أن ي، ل واالحتجاج عليهمالضال أهل في مقام المناظرة والرد علىوردت اآلية 
فال يكون ، في مقام المحاجةمنهم  -عز وجل–الهداية يسلبها اهللا أي أن ، بما أورده ابن كثيرخاتمتها عنهم في 

بقاء المعنى وتفسيرها بهذا ال يمنع من ، هأو يدحضون به حجة أهل ،لهم برهان ودليل يبطلون به دالئل الحق
يحمل و،  إذا شاءت حكمة الرب وإرادتهالتوفيق واإلرشاد للهداية العامة هداية ال يوفقون كونهم فيالعام 

 م عليه-عز وجل– الظلم، أو ممن كتب اهللا أهل اإلصرار منهم علىعلى الهداية عنهم  مراده من نفي
  . واهللا أعلم،اية هدمال يحصل له مي كونه ف-تبارك وتعالى– سبق علم اهللا م، ومضى عليهالضالل والشقاء

 إن عدول إبراهيم عن المقام األول إلى: وهذا التنزيل على هذا المعنى أحسن مما ذكره كثير من المنطقيين"

 وهللا الحمد ،ويبين بطالن ما ادعاه نمرود في األول والثاني، المقام الثاني انتقال من دليل إلى أوضح منه
  .والمنة

،  من النار-عليه السالم-نت بين إبراهيم ونمرود بعد خروج إبراهيم أن هذه المناظرة كا: وقد ذكر السدي
  ."فجرت بينهما هذه المناظرة،  إال في ذلك اليومولم يكن اجتمع بالملك

 وذلك أن ،، وكان ملكه الضحاك الذي يعرفُ باألزدهاقكان ملكاً على السواد دوحكى السهيلي أن النُّمرو
من : ، وكان إذا أتاه الرجل في طلب الطعام سَأليمتارون من عنده الطعامفجعلوا  ،هالنَّاس قحطوا على عهد

كبد فأتاه إبراهيم فيمن أتاه، فقال له نمرو، نال من الطعام،َأنت : فإن قال؟ر :كفقال له إبراهيم؟،من رب  :

 فمر -الصالة والسالم- إبراهيم عليه ، فرجعفاشتغل بالمحاجة، ولم يعطه شيئاً. }ربي الِّذي يحيي ويِميتُ{
 ،تاعه نام، ووضع م فلما َأتى َأهله،باً لقلوِب أهِله إذا دخل عليهم، فأخذ منه تطييعلى كثيٍب من رمٍل أعفر
؟  من أين هذا: فصنعت له منه فقربته إليه، فقال،تحته فإذا هو بأجود طعام رَأته، فففقامت امرأته إلى متاعه
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وهذا كله من اإلسرائيليات  ، رزقه فحمد اَهللا تعالى-تعالى- الِذي جئت به، فعرف أن اهللا م ِمن الطعا:قالت
  . عليهاالتي ال يعول

 . وسلم تسليماً كثيراً ومزيداً إلى يوم الدين،وصلى اهللا وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه، اهللا أعلمو
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  )١١٢(المصباح المنير في تفسير ابن كثير 

  لسبتخالد بن عثمان ا/ الشيخ

  

  . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين

يٍة وِهي خَاِويةٌ علَى عروِشها َأو كَالَِّذي مر علَى قَر{:  في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
َئةَ عاٍم ثُم بعثَه قَاَل كَم لَِبثْتَ قَاَل لَِبثْتُ يوما َأو بعض يوٍم اقَاَل َأنَّى يحِيي هَِذِه اللّه بعد موِتها فََأماتَه اللّه ِم

اِمك وشَراِبك لَم يتَسنَّه وانظُر ِإلَى ِحماِرك وِلنَجعلَك آيةً لِّلنَّاِس وانظُر عاٍم فَانظُر ِإلَى طَعةَ اَئِمقَاَل بل لَِّبثْتَ 
ٍء قَِديرلَى كُلِّ شَيع اللّه َأن لَمقَاَل َأع لَه نيا تَبا فَلَمما لَحوهنَكْس ا ثُمهفَ نُنِشزسورة ) ٢٥٩([ }ِإلَى الِعظَاِم كَي

: وهو في قوة قوله، ]سورة البقرة) ٢٥٨([ }َألَم تَر ِإلَى الَِّذي حآج ِإبراِهيم ِفي ِربِه{: تقدم قوله تعالى" :]رةالبق

َأو كَالَِّذي مر علَى قَريٍة وِهي خَاِويةٌ {: ولهذا عطف عليه بقوله، هل رأيت مثل الذي حاج إبراهيم في ربه
 أنه -رضي اهللا تعالى عنه- ابن أبي حاتم عن ناجية بن كعب عن علي بن أبي طالب روى، }علَى عروِشها

رضي -وحكاه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس ، ورواه ابن جرير عن ناجية نفسه، هو عزير: قال
ي هو رجل من بن:  وقال مجاهد بن جبر، وسليمان بن بريدة، والسدي، وقتادة،والحسن، -مااهللا تعالى عنه

  ."ر لها وقتل أهلهانص مر عليها بعد تخريب بختالقرية فالمشهور أنها بيت المقدس، وأما ، إسرائيل

  :أما بعد، والسالم على رسول اهللا والصالة ،الحمد هللا، لرحمن الرحيمبسم اهللا ا

وأما  ليس غير، المعنىفي العطف   محمول علىاآلية على ما قبلهاهذه  عطفالمشهور عند المفسرين أن ف
 إنه حزقيل، :بعضهمبل قال  ، صحيحفلم يثبت في تعيينه شيءأنه عزير بصاحب القصة تحديد بخصوص 

 ، وال طائل من معرفة ذلك، شيءأرميا، وكذا تحديد هذه القرية الصواب أنه لم يثبت في تحديدها: قيلو

، وال طريق  يستند عليهاقةمراجع موثّه المبهمات؛ ألنه ليس فيها فاألولى أن ال يشتغل المرء بمثل هذ
  . واهللا أعلم،للوصول إلى التأكد من صحتها ومصداقيتها

  ." أي ساقطة سقوفها وجدرانها على عرصاتها}علَى عروِشها{: قوله،  أي ليس فيها أحد}وِهي خَاِويةٌ{"

، كنيناغدت خالية من السها أنوالمعنى ،  خلو القريةإلى }علَى عروِشها وِهي خَاِويةٌ{:  سبحانهبقولهأشار 
 اللفظ المعبر به هو مع أن تفسيرها األقرب إلى،  فيهاساكنأي ال  هذه الديار خاوية على عروشها،: ولتق

ت على  تداعي الزمن سقطبسبب فإذا سقطت ،العروش هي السقوفألن  تهاوي الجدران؛و، سقوط السقوف
  .خراب القرية يدل على هوو، للذي قبلهلكن هذا المعنى مالزم ،  الجدرانأثرها

 وذلك لما }َأنَّى يحِيي هَِذِه اللّه بعد موِتها{: وقال، فوقف متفكراً فيما آل أمرها إليه بعد العمارة العظيمة"
  ."إلى ما كانت عليه دو وبعدها عن الع، وشدة خرابها،رأى من دثورها

هذه : وقيل، أهل القرية: فقيل }ى يحِيي هَِذِه اللّه بعد موِتهاَأنَّ{: قوله سبحانهختلف أهل التأويل في المراد با
  .القرية
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لة على المقصود األقرب في الدالو،  أهل القريةاوتارة تطلق ويراد به، القرية تارة تطلق ويراد بها البنيانو
أن بذلك  -جل جالله–نما أراد إأماته ثم أراه اإلحياء؛ لما اهللا أن نهم أهل القرية، وذلك إ: هو القول األول

 ويركب بعضها ،! العظام كيف يقيمها أنه أراه-عز وجل-ذكر اهللا لذلك و ،ى إحياء الموتىقدرته عله يير
  . في نفسهآية له هذه -عز وجل– اهللا فجعل، ! بعد ذلك كيف ينشزها لحماً وأراه،!على بعض

وما ورد من ،  ولكن ذلك لم ينقل بطريق يعتمد عليه،أهل القرية مع القرية: األمرين أن يكون المرادحتمل يو
  .اهللا أعلمو ، فال يعول عليها كله من اإلسرائيليات،الروايات أنها عمرت من جديد وقامت

، وعمرت القرية بعد مضي سبعين سنة من موته: قال، }َئةَ عاٍم ثُم بعثَهافََأماتَه اللّه ِم{: قال اهللا تعالى"
 بعد موته كان أول شيء أحيى اهللا -عز وجل-فلما بعثه اهللا ، وتراجع بنو إسرائيل إليها، وتكامل ساكنوها

أي بواسطة –فلما استقل سوياً قال اهللا له ، !كيف يحيي بدنه، فيه عينيه لينظر بهما إلى صنع اهللا فيه
 ثم بعثه اهللا في آخر ،أنه مات أول النهاروذلك : قالوا }كَم لَِبثْتَ قَاَل لَِبثْتُ يوما َأو بعض يوٍم{: –الملك
َئةَ عاٍم فَانظُر ِإلَى طَعاِمك ابل لَِّبثْتَ ِم{: فقال، فلما رأى الشمس باقية ظن أنها شمس ذلك اليوم، النهار

نَّهتَسي لَم اِبكشَرو{".  

 }اِم كَيفَ نُنِشزها ثُم نَكْسوها لَحماوانظُر ِإلَى الِعظَ{ :-تبارك وتعالى-قوله المراد ب يكون على هذا التفسير

كيف ، ثم !بعضها على بعضعظامه  ه على تركيبت ربه إلى التأمل في قدرهيدعو، خلقتهعظام نفسه وأنها 
  .تفرقت عظامه يميناً وشماالً الذي حمارهأراه نفس اآلية في ذلك بعد و ،...!يكسوها لحماً

  . واهللا أعلم،عظام حمارهالمراد ذهب بعض المفسرين إلى أن و

ن إ: وبعضهم يقول، بقي على حاله بل السنونمضي  أي لم تغيره نةمن الس:  قيل}لَم يتَسنَّه{: وأما قوله
من كثر الطعام يسرع إليه الفساد والتغير أوالمعنى أنه لم يتغير، بالرغم من كون، لسكتلالهاء  أصله لم يتسن 

اختاره كبير المفسرين ابن و ،ظمته وع-عز وجل-قدرة اهللا ارة وداللة على  إش، بدن اإلنسان أو الحيوان
  .-رحمه اهللا-جرير الطبري 

ال العصير ،  عنب وتين وعصير فوجده كما فقده لم يتغير منه شيء_فيما ذكر_وذلك أنه كان معه "
  ." وال العنب تعفن،أنتنال  حمض ون وال التي،استحال

  . في هذاايعتمد عليهنصوص وليس هناك ية هذا الطعام، ماهمن تحديد تذكر ال فائدة 

"}اِركِإلَى ِحم انظُروأنت تنظر-عز وجل-ه اهللا ي كيف يحي: أي}و ".  

 في -عز وجل–بعد موته ألجل أن ينظر إلى قدرة اهللا الحمار إحياء لفت نظره إلى اهللا أن من اآلية يظهر ما 
هذه المدة لم يتغير ولم يحصل  اًقائملمقصود انظر إليه أي الحمار  إن ا:بعض أهل العلم قال و، الموتىإحياء 

 -عز وجل-فأراه اهللا ، تالشى واضمحلوأن حماره قد مات وهو القول األول ولكن المشهور  ،له شيء

  . واهللا أعلم.قدرته على اإلحياء بهذا الحمار

ها فيركب بعضها ع أي نرف}ر ِإلَى الِعظَاِم كَيفَ نُنِشزهاوانظُ{،  أي دليالً على المعاد}وِلنَجعلَك آيةً لِّلنَّاِس{"
  ."على بعض
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ترفعت عن طاعة بمعنى أنها وامرأة ناشز ، أرض ناشزة بمعنى مرتفعة:  تقولالنشوز االرتفاعأصل و
  .الزوج

أن رسول : -رضي اهللا تعالى عنه-في مستدركه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه وقد روى الحاكم "
وقرأ ، ١صحيح اإلسناد ولم يخرجاه: م قال ث، بالزاي}كَيفَ نُنِشزها{ قرأ -صلى اهللا عليه وسلم-هللا ا
  ."}ثُم نَكْسوها لَحما{ يها قاله مجاهدأي نحي: }ننشرها{

كيف { ها بالراءءوفقرالباقون وأما  ، وابن عامر،الكوفيينو، حفص عن عاصمقراءة قراءة الزاي هي 
عز -أنشره اهللا : يقال، من النشور وهو اإلحياء بعد اإلماتة قراءة سبعية متواترة، ومعناها  وهي}ننشرها
  .ويوم النشر، يوم النشور: -يوم القيامة–ولذلك قيل لليوم اآلخر ،  إذا أحياه بعد إماتة-وجل

فبعث اهللا ، ضها فنظر إليها وهي تلوح من بيا،تفرقت عظام حماره حوله يميناً ويساراً: قال السدي وغيرهو"
 حتى صار حماراً قائماً من ، ثم ركب كل عظم في موضعه،ريحاً فجمعتها من كل موضع من تلك المحلة

وبعث اهللا ملكاً فنفخ في منخري الحمار ، ثم كساها اهللا لحماً وعصباً وعروقاً وجلداً،  ال لحم عليهاعظاٍم
  .-عز وجل- كله بإذن اهللا ،فنهق

أي أنا : }قَاَل َأعلَم َأن اللّه علَى كُلِّ شَيٍء قَِدير{فعند ذلك لما تبين له هذا كله ، وذلك كله بمرأى من عزير
  .فأنا أعلم أهل زماني بذلك، وقد رأيته عياناً، عالم بهذا

  . على أنه أمر له بالعلم}قال اعلم{: وقرأ آخرون

موتَى قَاَل َأولَم تُْؤِمن قَاَل بلَى ولَِكن لِّيطْمِئن قَلِْبي قَاَل فَخُذْ َأربعةً من وِإذْ قَاَل ِإبراِهيم رب َأِرِني كَيفَ تُحِيي الْ{
 ِزيزع اللّه َأن لَماعا ويعس ْأِتينَكي نهعاد ا ثُمءزج ننْهٍل مبلَى كُلِّ جْل ععاج ثُم كِإلَي نهرِر فَصالطَّيِكيمح {

ربي الَِّذي {: لنمرودلأنه لما قال :  منها أسباباً-عليه السالم- ذكروا لسؤال إبراهيم ]سورة البقرة) ٢٦٠[(
وأن يرى ذلك ،  من علم اليقين في ذلك إلى عين اليقينأحب أن يترقى، ]سورة البقرة) ٢٥٨([ }يحِيي ويِميتُ
فأما الحديث الذي ، }ِيي الْموتَى قَاَل َأولَم تُْؤِمن قَاَل بلَى ولَِكن لِّيطْمِئن قَلِْبيرب َأِرِني كَيفَ تُح{: مشاهدة فقال

صلى اهللا عليه -قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى-رواه البخاري عند هذه اآلية عن أبي هريرة 
حِيي الْموتَى قَاَل َأولَم تُْؤِمن قَاَل بلَى ولَِكن رب َأِرِني كَيفَ تُ{: شك من إبراهيم إذ قالأحق بالنحن ((: -وسلم

  ." فمعناه أننا نحن أحق بطلب اليقين٢))}لِّيطْمِئن قَلِْبي

تبة أعلى أن ينتقل من مرتبة من مراتب الكمال وهي علم اليقين إلى مربطلبه  -مسالعليه ال-إبراهيم أراد 
  : ثالثقينالي ذلك أن مراتب، منها وهي عين اليقين

  . إليه شك وال يقبل التشكيكالذي ال يتطرق الثابت وهو االعتقاد الجازم: علم اليقين: األولى

   .هذا ال يتوصل إليه إال بالمشاهدةو: عين اليقين: الثانية

                                                
  . في السند إسماعيل بن قيس من ولد زيد بن ثابت ضعفوه: ، وعلق الذهبي في التلخيص)٢/٢٥٥) (٢٩١٨( الحاكم في مستدركه برقم  رواه- 1
باب زيادة طمأنينة القلب بتظـاهر  –، ومسلم في كتاب اإليمان )٤/١٦٥٠) (٤٢٦٣(باب تفسير سورة البقرة برقم – البخاري في كتاب التفسير    رواه - 2

  ).١/١٣٣) (١٥١(األدلة برقم 



 ٤

فإبراهيم أراد أن ينتقل من مرحلة  ،الدخول فيههذه ال تتحقق إال بمالبسة الشيء و و: حق اليقين:الثالثة
التبيان في -ابن القيم في كتابه يقول ، ما أراد فكان له ق الجازم إلى المشاهدة الواقعة ليحقق عين اليقينالتصدي

وهذه المرتبة هي التي سألها إبراهيم الخليل ربه أن ":  عين اليقينمرتبة معقباً على كالمه عن -أقسام القران
 ، فكان سؤاله زيادة لنفسه وطمأنينة لقلبه،ين ليحصل له مع علم اليقين عين اليق؛!ىيريه كيف يحيي الموت

 وعلى هذه المسافة أطلق النبي لفظ ،فيسكن القلب عند المعاينة ويطمئن لقطع المسافة التي بين الخبر والعيان
 وإنما هو عين ، من إبراهيمهناك شك ومعاذ اهللا أن يكون ،))نحن أحق بالشك من إبراهيم(( :الشك حيث قال

  ".معاينة بعد سماعو ،عد خبر وشهود ب،بعد علم

ما يعرض لإلنسان يحمل على  ف،شكاً -عليه الصالة والسالم–طلب نبي اهللا إبراهيم وعلى افتراض اعتبار 
، ومن  ويحاسب عليهافال يكلف بها،  بمجرد قدحها في الذهن، وال يسترسل معها يدفعهامن الخواطر التي

 }حتَّى ِإذَا استَيَأس الرسُل وظَنُّواْ َأنَّهم قَد كُِذبواْ{: -رك وتعالىتبا-في قوله جاء ما  الوحيين في  ورودهأمثلة

ولكنها ال تسترسل معه فيكون ، فهذا مما يخطر على النفوس، والمعني تخلف الوعد ]سورة يوسف) ١١٠([
 امه على هذا الصنيع ليسفلما كان إقد، وه بعد ذلكومثله ذلك الرجل الذي أمر أهله أن يحرقوه ثم يذر، مغتفراً

تجاوز اهللا عنه حصل له بسبب غلبة الخوف إنما  ه من جديد،ئ على جمعه وإحيا-ز وجلع-كاً في قدرة اهللا ش
  .وصفح

هْل يستَِطيع {: بقولهمما حكاه اهللا على لسانهم ك -صلى اهللا عليه وسلم-ن حينما طلبوا من عيسى الحواريوو
لَيَل عنَزَأن ي كباءرمالس نةً مآِئد{ :كانت علتهم، و]سورة المائدة) ١١٢([} نَا م ِئنتَطْما وَأن نَّْأكَُل ِمنْه نُِريد

الشَّاِهِدين ا ِمنهلَيع نَكُونقْتَنَا ودص َأن قَد لَمنَعنَا ون خاصة ووال يعقل أن يك ]سورة المائدة) ١١٣([ }قُلُوب
االستطاعة تأتي بدليل أن ، -عز وجل– مشككين في قدرة اهللا -الصالة والسالمعليه –أصحاب المسيح 

تذهب معي إلى مكان كذا أن هل تستطيع : مثل قولك، مراداً بها الفعل، ماً عنها في بعض األحيانمستفه
  . ألجل ذلك لم يؤاخذواوكذا؟

عليه –أن إبراهيم حملها على القول األول وهو حسن والخالصة أن اآلية يمكن أن تحتمل المعنيين، إال أن األ
  . أعلى منهاإلى مرتبةعالية في اليقين  أراد أن ينتقل من مرتبة -السالم

شك لم أن البما قرره ابن القيم ورجحه، وإذا ع  ورود لفظ الشك في الحديث،لااستشكبهذا التوضيح ينتفي و
رف عن  م-عليه الصالة والسالم-إبراهيم األنبياء بأبي كثير من آحاد الناس، فيكف  ينفر منه في البعث

  . واهللا أعلم،رسوخ اإليمان وثباتهب

وإن كان ال  اختلف المفسرون في هذه األربعة ما هي؟، }قَاَل فَخُذْ َأربعةً من الطَّيِر فَصرهن ِإلَيك{: وقوله"
  ."آن كان في ذلك مهم لنص عليه القرإذ لو، طائل تحت تعيينها

تطرق الكذب وهذا يدل على  في غاية االختالف، تجدها د هذه الطيورالروايات اإلسرائيلية المنقولة في تحدي
  .إليها، وال يوجد مستند صحيح يعتمد عليه في تحديد نوعها

 وسعيد بن ،وعكرمة، -مارضي اهللا تعالى عنه-قاله ابن عباس ، أي قطعهن: }فَصرهن ِإلَيك{: وقوله"
  ." وأبو مالك،يرجب
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 من هن،لِْمَأ: وبعضهم يقول، قطعهن: بعضهم يقولف }فَصرهن ِإلَيك{: قولهفي تفسير المفسرين تباينت أقوال 
 من هذه المعاني يرجع إلى  كل معنىوالذي يظهر أنوالمعنى مختلف، ، رجل أصور أي مائل العنق: قولهم
وبعضهم فسره ، جعلهن نحوكا أي  بمعنى اإلمالةفهي، لصاد مضمومةبا }فَصرهن ِإلَيك{فإذا قرأت ، قراءة

معنى يكون البكسر الصاد  }رهن ِإلَيكفَِص{إذا قرأت  و،وهو ال يخالف هذا المعنىبمعنى ضمهن إليك 
 ،  يخصها فهي بمنزلة اآلياتمعنىمنها لكل وجد ات إذا والقراء، بين القولين ة للترجيحاجفال ح، قطعهن

  .واهللا أعلم ،غير هذا مما ظاهره التكلفقيل و

 ثم ،أنه عمد إلى أربعة من الطير فذبحهن ثم قطعهن ونتف ريشهن ومزقهن وخلط بعضهن ببعض: روافذك"
رضي اهللا -قال ابن عباس ،  سبعة: وقيل،أربعة أجبل: قيل،  وجعل على كل جبل منهن جزءاً،هن أجزاءأجز

عز -فدعاهن كما أمره اهللا ،  أن يدعوهن-عز وجل- أمره اهللا ثم، يدهبوسهن ءوأخذ ر: -ماتعالى عنه
 واألجزاء من كل طائر،  واللحم إلى اللحم، والدم إلى الدم،فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريش، -وجل

وأتينه يمشين سعياً؛ ليكون أبلغ له في الرؤية التي ، حتى قام كل طائر على حدته، يتصل بعضها إلى بعض
، م له غير رأسه يأباه فإذا قد-عليه السالم-عل كل طائر يجيء ليأخذ رأسه الذي في يد إبراهيم وج، سألها

أي  }واعلَم َأن اللّه عِزيز حِكيم{ :ولهذا قال، فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية جسده بحول اهللا وقوته
 حكيم في ،ع؛ ألنه العظيم القاهر لكل شيءوما شاء كان بال ممان،  وال يمتنع منه شيء،عزيز ال يغلبه شيء

 }ولَِكن لِّيطْمِئن قَلِْبي{:  في قولهأخبرنا معمر عن أيوب:  عبد الرزاققال، أقواله وأفعاله وشرعه وقدره

  .ما في القرآن أرجى عندي منها: -مارضي اهللا تعالى عنه-قال ابن عباس : قال

التقى عبد اهللا بن عباس وعبد اهللا بن عمرو بن :  قالوروى ابن أبي حاتم عن محمد بن المنكدر أنه
أي آية في القرآن أرجى عندك؟ : فقال ابن عباس البن عمرو بن العاص، -مرضي اهللا تعالى عنه-العاص 

 ِمن قُْل يا ِعباِدي الَِّذين َأسرفُوا علَى َأنفُِسِهم لَا تَقْنَطُوا{: -عز وجل-قول اهللا : فقال عبد اهللا بن عمرو
وِإذْ قَاَل {: -عز وجل- قول اهللا :لكن أنا أقول: فقال ابن عباس، اآلية ]سورة الزمر) ٥٣([ }رحمِة اللَِّه

فهذا لما ، فرضي من إبراهيم قوله بلى }ِإبراِهيم رب َأِرِني كَيفَ تُحِيي الْموتَى قَاَل َأولَم تُْؤِمن قَاَل بلَى
صحيح اإلسناد : ثم قال، وهكذا رواه الحاكم في المستدرك مثله. س به الشيطانيعترض في النفوس ويوسو

  .ولم يخرجاه

}لٍَة منبنَاِبَل ِفي كُلِّ سس عبتَتْ سٍة َأنببثَِل حِبيِل اللِّه كَمِفي س مالَهوَأم نِفقُوني ثَُل الَِّذينام اللّهٍة وبَئةُ ح
لتضعيف الثواب لمن ضربه اهللا تعالى  هذا مثل ]سورة البقرة) ٢٦١([ }اء واللّه واِسع عِليميضاِعفُ ِلمن يشَ

  ."وأن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته

 :ردودة إلى قوله وهذه اآلية م: لالرتباط والمناسبة بين هذه اآلية، واآليات السابقة فقالاًابن جرير ذكر وجه

}يو قِْبضي اللَّهةً وافًا كَِثيرعَأض لَه اِعفَهضنًا فَيسا حضقَر اللَّه قِْرضذَا الَِّذي ي نمونعجِه تُرِإلَيطُ وسب{    

قصص بني إسرائيل وخبرهم مع طالوت وجالوت، وما بعد التي ذكرت واآليات التي بعدها ، ]٢٤٥ :البقرة[
 الذي حاج إبراهيم، وأمِر الذي مر على القرية الخاوية على عروشها، وقصة إبراهيم ومسألته ربه أذلك من نب

 منه ببعضه على اًرض به من قصصهم بين ذلك، احتجاج بما اعت-تعالى ذكره-ما سأل، اعتراض من اهللا 
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في سبيله الذي بعضه للمؤمنين على الجهاد  منه باً وحض،المشركين الذين كانوا يكذبون بالبعث وقيام الساعة
، يعرفهم فيه أنه ]٢٤٤: البقرة[} وقَاِتلُوا ِفي سِبيِل اللَِّه واعلَموا َأن اللَّه سِميع عِليم{ :أمرهم به في قوله

م من ناصرهم وإن قل عددهم وكثر عدد عدوهم، ويعدهم النصرة عليهم، ويعلّمهم سنته فيمن كان على منهاجه
 ومفرق جمعهم وموِهن ابتغاء رضوان اهللا أنه مؤيدهم، وفيمن كان على سبيل أعدائهم من الكفار بأنه خاذلهم

، -صلى اهللا عليه وسلم-وقطعا منه ببعض عذر اليهود الذين كانوا بين ظهرانَي مهاجر رسول اهللا ، كيدهم
ه عليه من خفيليعلموا أن ما ؛فهم التي لم يعلمها سواهم أوائلهم وأسال أمورهم، ومكتوم أسراربما أطلع نبي 

 من عند اهللا، وأنه ليس بتخرص وال اختالق، وإعذارا منه به إلى أهل -صلى اهللا عليه وسلم-تاهم به محمد أ
 لَّ بهم من بأسه وسطوته، مثل الذي أن يِح-صلى اهللا عليه وسلم-النفاق منهم، ليحذروا بشكِّهم في أمر محمد 

  .أحلَّهما بأسالفهم الذين كانوا في القرية التي أهلكها، فتركها خاوية على عروشها

له من الثواب على قَرضه، وما عنده ، }الَِّذي يقِْرض اللّه قَرضا حسنًا{  إلى الخبر عن-تعالى ذكره-ثم عاد 
مثل الذين ينفقون أموالهم على أنفسهم في جهاد : يعني بذلك }مثَُل الَِّذين ينِفقُون َأموالَهم ِفي سِبيِل اللِّه{ :فقال

  .أعداء اهللا بأنفسهم وأموالهم

 ينفقون؛ ألن التشبيه نمثل نفقة الذي: فبعضهم جعله مقدراً بقوله} مثَُل الَِّذين ينِفقُون{ :قوله سبحانهمعنى أما و
كمثل  أي} لَِّذين ينِفقُون َأموالَهم ِفي سِبيِل اللِّه كَمثَِل حبٍةمثَُل ا{لتقدير ويمكن أن يكون ا، للنفقة وليس للمنفقين

  .فيكون ضرب المثل بهم ،زارع حبة

: وقال مكحول، يعني في طاعة اهللا:  قال سعيد بن جبير}مثَُل الَِّذين ينِفقُون َأموالَهم ِفي سِبيِل اللِّه{: فقال"

  ."داد السالح وغير ذلكمن رباط الخيل وإعيعني به اإلنفاق في الجهاد 

النفقة في سبيل اهللا كل باب من أبواب فتشمل ،  تكون اآلية محمولة على العمومعلى قول سعيد بن جبير
  .الفقراء، وسائر وجوه البر في النفقات و، والجهاد، والعلم،-عز وجل-الدعوة إلى اهللا ك، الخير

 ،-تبارك وتعالى-في سبيل اهللا يه لفظ في سبيل اهللا أريد به الجهاد الغالب في القرآن الكريم إذا أطلق فو
وأما في األبواب األخرى ، لنفقة في الجهاد فقطلإلى سبعمائة ضعف للحسنات هذه المضاعفة ولذلك جعلوا 

سورة ) ١٦٠([ }من جاء ِبالْحسنَِة فَلَه عشْر َأمثَاِلها{: -عز وجل-فإن الحسنة بعشر أمثالها كما قال اهللا 

  .]األنعام

فإن هذا فيه إشارة إلى أن األعمال الصالحة ينميها ، وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد السبعمائة"
وقد وردت السنة بتضعيف ، كما ينمي الزرع لمن بذره في األرض الطيبة،  ألصحابها-عز وجل-اهللا 

أن رجالً تصدق : -رضي اهللا تعالى عنه-عود  مسنباروى اإلمام أحمد عن ، الحسنة إلى سبعمائة ضعف
لتأتين يوم القيامة بسبعمائة ناقة ((: -صلى اهللا عليه وسلم- فقال رسول اهللا ،بناقة مخطومة في سبيل اهللا

 هذه في ،يا رسول اهللا: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: ظ مسلمولف،  ورواه مسلم والنسائي٣))مخطومة
رضي اهللا -روى أحمد عن أبي هريرة : حديث آخر، ٤))وم القيامة سبعمائة ناقةلك بها ي((: فقال، سبيل اهللا

                                                

 ).٣١٨٧(صححه األلباني في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم  و،)٦/٤٩) (٣١٨٧( النسائي برقم ه روا- 3

  ).٣/١٥٠٥) (١٨٩٢(باب فضل الصدقة في سبيل اهللا وتضعيفها برقم –مارة  مسلم في كتاب اإل رواه- 4
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ل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر م عكل((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-تعالى عنه
يدع طعامه ، إال الصوم فإنه لي وأنا أجزي به: يقول اهللا، أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء اهللا

لوف فم الصائم أطيب خُولَ،  وفرحة عند لقاء ربه،فرحة عند فطره: وللصائم فرحتان، ه من أجليوشهوت
  ." وكذا رواه مسلم٥))الصوم جنة، عند اهللا من ريح المسك

 في تجميع األعمال سواء كانإلى سبعمائة ضعف أنها عامة في المذكورة في الحديث  المضاعفة ظاهر هذه
عن في حديث آخر ما يخالف هذا الفهم قد جاء إال أنه ، ن النفقات في سبيل اهللالجهاد أو في غير الجهاد م

ومن ، سبعمائةبمن أنفق نفقة فاضلة في سبيل اهللا ف((: -صلى اهللا عليه وسلم-أبي عبيدة مرفوعاً إلى النبي 
الحديث فداللة  ٦)) فالحسنة بعشر أمثالها- يعني أماط أذى-أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضاً أو ماز أذى

غير الجهاد أما النفقة في و، النفقة في الجهاد بضعف في األجرظاهرة في اختصاص المضاعفة إلى سبعمائة 
  .، واهللا أعلملك الحسنة بعشر أمثالهافت

أي فضله  }واللّه واِسع عِليم{،  أي بحسب إخالصه في عمله}واللّه يضاِعفُ ِلمن يشَاء{: وقوله هاهنا"
  ." سبحانه وبحمده، بمن يستحق ومن ال يستحق}عِليم{، اسع كثير أكثر من خلقهو

أمرانفي اآلية المراد من المضاعفة حتمل في ي:  

،  لمن شاء وأراد من خلقهمن العشرة إلى السبعمائة ضعفاهللا يضاعف هذه المضاعفة يعني أن  -
  .هذه المضاعفة في األجروتشملهم وليس كل الناس يحظون 

يعطيه ، ف لمن يشاء في الجزاء واألجر على السبعمائة فيزيد-السبعمائة–يضاعف هذا العدد هللا ا أن -
 -عز وجل–اهللا يجازي ف، يفهم من السياق أن المضاعفة في العددوالذي ، أكثر من السبعمائة

ر وهذا الذي اختاره ابن جري، ويضاعف الحسنات لإلنسان إلى سبعمائة ويزيد من شاء فوق السبعمائة
حال المنفق  إلى  والمضاعفة في األجر والثوابلعل مرد هذا العطاءو -رحمهما اهللا–وابن القيم 

مجاعة ك الناس أحوج ما يكونون إليها النفقة في وقٍتفإذا كانت ،  والزماناعتبار الموضع و،والنفقة
هي أفضل مما ف، من أطيب الكسبإذا كانت و، النفقة في حال زهد الناس فيهافهي أعظم من ، مثالً
وأن ، - وجلعز-وهو طيب النفس كامل اليقين بجزاء اهللا العبد خرجها إذا أو،  من الكسبدونها

في  اًمتردديكون أو ، يخرجها وهو يشعر أنها مغرم أفضل ممن كانت، يخلفه على هذه النفقة خيراًَ
بقلب اإلنسان من بحسب ما يقوم النفقات الجزاء واألجر في ف، أو أن قلبه متعلق بها ،خراجهاإ

 سببهذه األمور ف، اإلخالص واليقين وعموم النفقة ونفعها وحاجة الناس إليها وثمنها ونفاستها

 .واهللا تعالى أعلم، لمضاعفة األجر وزيادته

  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه

                                                
: ، قال شعيب األرنؤوط)٢/٤٤٣) (٩٧١٢(سنده برقم  أحمد في مرواه، و)٢/٨٠٦) (١١٥١( باب فضل الصيام برقم – مسلم في كتاب الصيام      رواه - 5

  .إسناده صحيح على شرط الشيخين
  .إسناده حسن: ، قال شعيب األرنؤوط)١/١٩٥) (١٦٩٠( أحمد في مسنده برقم  رواه- 6



  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  )١١٣(المصباح المنير في تفسير ابن كثير 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين

م ِفي سِبيِل اللِّه ثُم الَ يتِْبعون الَِّذين ينِفقُون َأموالَه{:  في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
نُونزحي مالَ هو ِهملَيفٌ عالَ خَوو ِهمبر ِعند مهرَأج مالَ َأذًى لَّها ونا َأنفَقُواُ مم *  رةٌ خَيغِْفرموفٌ ورعٌل مقَو 

 يا َأيها الَِّذين آمنُواْ الَ تُبِطلُواْ صدقَاِتكُم ِبالْمن واألذَى كَالَِّذي ينِفقُ  * ممن صدقٍَة يتْبعهآ َأذًى واللّه غَِني حِلي
لْدص كَهاِبٌل فَتَرو هابفََأص ابِه تُرلَياٍن عفْوثَِل صكَم ثَلُهِم اآلِخِر فَموالْيِباللِّه و ْؤِمنالَ يِرَئاء النَّاِس و الَها الَّ م

الْكَاِفِرين مِدي الْقَوهالَ ي اللّهواْ وبا كَسمٍء ملَى شَيع ونقِْدرتبارك -يمدح " :]سورة البقرة) ٢٦٤- ٢٦٢([ }ي
  على مناً من الخيرات والصدقات من ثم ال يتبعون ما أنفقوا، الذين ينفقون أموالهم في سبيله-وتعالى

  .وال يمنون به ال بقول وال بفعل، فال يمنون به على أحد، أعطوه

ثم وعدهم ، أي ال يفعلون مع من أحسنوا إليه مكروهاً يحبطون به ما سلف من اإلحسان} والَ َأذًى{: وقوله
، أي ثوابهم على اهللا ال على أحد سواه} لَّهم َأجرهم ِعند ربِهم{ :اهللا تعالى الجزاء الجزيل على ذلك فقال

أي على ما خلفوه من  }والَ هم يحزنُون{، أي فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة}  علَيِهموالَ خَوفٌ{
 وال ما فاتهم من الحياة الدنيا وزهرتها ال يأسفون عليها؛ ألنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ،األوالد

  ."ذلك

  :أما بعد،  رسولالحمد هللا والصالة والسالم على، بسم اهللا الرحمن الرحيم

المادحة للمنفقين أموالهم في سبيل اهللا على العموم في الجهاد حمل اآليات في فقد سبق الكالم على أن األقرب 
  .وغير الجهاد

أن يمتن : فالمن، ص منهاخنوع من األذى ولكنه : المن }ثُم الَ يتِْبعون ما َأنفَقُواُ منا والَ َأذًى{: قوله سبحانهو
  .،...يقرره بإحسانه إليه وأ، بهاويبكته أن يذكره ب،  بالعطيةالمعطىعلى 

أن يغلظ عليه بالقول أو يشتمه أو ب، كأن يعطيه ثم يسمعه ما يكره، هيحصل بهذا المن ويحصل بغير: واألذى
ب ذهور قد تماأل ه فهذ،أو نحو ذلك من الكالمأو يرفع صوته، أو يبدي امتعاضه وتذمره منه، يجرح مشاعره 

  .سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر، بأجر صدقته

ر عن ظلم قولي أو فْ أي عفو وغَ}ومغِْفرةٌ{، أي من كلمة طيبة ودعاء لمسلم }قَوٌل معروفٌ{: ثم قال تعالى"
  . عن خلقه}خَير من صدقٍَة يتْبعهآ َأذًى واللّه غَِني{، فعلي

}ِليمر ويصفح ويتجاوز عنهم أي يحلم ويغف}ح".  

 والعبارة،الكالم العبد في من تلطف وكذا ال ،ة أو دعاء لمسلم في حال االعتذارالقول المعروف من كلمة طيب

والناس قد تذهب ، أو إبداء الضجر منه، أو المن عليه، المشاعر وجرح األذيةالعطاء مع أفضل من خير و
  : وقد قال دريدالمحتفة بها،هذه األمور بسبب صدقاتهم أجور 



  ال تــدخلنك ضــجرة مــن ســائل

ــل  ــه مؤم ــرد وج ــبهن ب    ال تج
  

ـ          رى مـسئوالً  فلخير دهـرك أن تُ
  

ــ ــاء عــزك أن تُ ــأموالًفبق   رى م
  

نه قد يصدر إإذ  ، من هذا السائلر عن ظلم قولي أو فعلي صدرفْأي عفو وغَ:  قال}ومغِْفرةٌ{: قوله سبحانه
 الستر وهو: رفْ من الغَالمغفرةمعنى جعل  وبعضهم ،...و يلح في الطلبأ، يتكلم بكالم ال يليقأو ، منه إساءة
يستر ألنه الذي يوضع على الرٍأس بذلك؛ ر فَغْالِممي منه سو؛ عدم المؤاخذة باإلساءةفي  والتجاوز ،مع العفو

 أظهر لك حاجته ومسغبته وقصدك في الطلب دون  حينمعنى أن تستر خلتهوال،  ويقيه الضرب،رأس البسه

  .-رحمه اهللا- كبير المفسرين ابن جرير الطبري غيرك، واختار هذا الرأي

إلنسان ل ويغفر ، وأن يلتمس العذر،ربمعنى أن السائل ينبغي له أن يقد، المغفرة بالنسبة للسائل نفسه: قيلو
  .وهذا المعنى بعيد، أله فلم يعطهالذي س

جل فال يع حليم، اهللا غني عن صدقاتكمأن ، باآليةإذا ربطناه في المعنى يحتمل  }واللّه غَِني حِليم{: قوله
 رغمب حليم مع غناه الكامل المطلق إال أنه -عز وجل-أن اهللا وهو  آخر ويحتمل معنى، لماناالعقوبة لهذا 

، سألون شيئاً من هذا الحطام الذي في أيديكمتضجرون حينما تُ أنتم مع فقركم وقلة ما في أيديكمو، ذلك
  .واهللا أعلم، نى الذي قبله أحسن منهوالمع

 -رضي اهللا تعالى عنه-ففي صحيح مسلم عن أبي ذر ،  في الصدقةالنهي عن المن وردت األحاديث بوقد"

 وال ،نظر إليهمي وال ،ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامة((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا : قال
ولهذا قال ، ١)) والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمسبل إزاره،ا أعطىالمنان بم:  ولهم عذاب أليم،يزكيهم

 فأخبر أن الصدقة ]سورة البقرة) ٢٦٤([ }يا َأيها الَِّذين آمنُواْ الَ تُبِطلُواْ صدقَاِتكُم ِبالْمن واألذَى{: اهللا تعالى
كَالَِّذي ينِفقُ {: ثم قال تعالى، لمن واألذىفما يفي ثواب الصدقة بخطيئة ا، تبطل بما يتبعها من المن واألذى

فأظهر لهم ،  أي ال تبطلوا صدقاتكم بالمن واألذى كما تبطل صدقة من راءى بها الناس}مالَه ِرَئاء النَّاِس
إنه : شكر بين الناس أو يقال أو شهرته بالصفات الجميلة لي،وإنما قصده مدح الناس له، أنه يريد وجه اهللا

،  وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه،مع قطع نظره عن معاملة اهللا تعالى، ذلك من المقاصد الدنيويةكريم ونحو 
  ."}والَ يْؤِمن ِباللِّه والْيوِم اآلِخِر{: ولهذا قال

  .في توضيح المعنىوجلي ،  جيد في الربط بين الجملتين -رحمه اهللا-ذكره الحافظ ابن كثير ما 

فَمثَلُه كَمثَِل {: والذي يتبع نفقته مناً أو أذى فقال: قال الضحاك، مرائي بإنفاقهثم ضرب تعالى مثل ذلك ال"
ابِه تُرلَياٍن عفْوالصفوان يستعمل مفرداً : فمنهم من يقول، ةوهو جمع صفوان ]سورة البقرة) ٢٦٤([ }ص

   ."وهو الصفا وهو الصخر األملس، أيضاً

المطر الشديد الذي نزل ب ئيحال اإلنسان المرالتشبيه  } صفْواٍن علَيِه تُرابفَمثَلُه كَمثَِل{ :في قوله سبحانه
ال و، لنباتإلخصاب االً محفلم يعد حينها ، فأزال المطر هذا التراب، علق بهقد أملس عليه تراب صخر على 

  .المرائيهذا مثل لحال ف،  العشبطيبة تقبل المطر وتنبتأرضاً 

                                                
اهللا يوم القيامة  بالحلف وبيان الثالثة الذين ال يكلمهم بالعطية وتنفيق السلعة باب بيان غلظ تحريم إسبال اإلزار والمن – مسلم في كتاب اإليمان  رواه- 1

 ).١٠٢ص  / ١ج  ()١٠٦(وال ينظر إليهم وال يزكيهم ولهم عذاب أليم برقم 



 ما ظهر للناس من عملهالتراب الذي عليه بو، قلب المنافق يشبه هذا الصفوان ب-مه اهللارح-والحافظ ابن القيم 

  .ع عليه ماء المطرم زاح عندما هفعمل المنافق بمنزلة التراب الذي على الصفوان ،...أو سواهاصدقة من 

بضم أوله وكسر  يصِف:  الصفوان مفرد وجمعه:وبعضهم يقول،  بلفظ واحدللمفرد والجمعالصفوان يستعمل و
  .ي بكسر الصاد والفاءِفوِصثانيه، 

  ." وهو المطر الشديد}فََأصابه واِبٌل{"

  .اًمتتابع الذي يكون قطره كبيراً

  ."أي ال شيء عليه من ذلك التراب أي أملس يابساً، ،ك الصفوان صلداًترك الوابل ذلف أي }فَتَركَه صلْدا{"

  .الحقيقيةرجع على حالته وصورته بمعنى أنه 

 وإن ظهر لهم أعمال فيما يرى الناس ،أي وكذلك أعمال المرائين تذهب وتضمحل عند اهللا، بل قد ذهب كله"
  .}الَّ يقِْدرون علَى شَيٍء مما كَسبواْ واللّه الَ يهِدي الْقَوم الْكَاِفِرين{: ولهذا قال، كالتراب

}َأم نِفقُوني ثَُل الَِّذينماِبٌل فَآتَتْ وا وهابٍة َأصوبنٍَّة ِبرثَِل جكَم َأنفُِسِهم نتَثِْبيتًا ماِت اللِّه وضرِتغَاء ماب مالَهو
ِصيرب لُونما تَعِبم اللّهاِبٌل فَطَلٌّ وا وهِصبي ِن فَِإن لَّمفَيا ِضعوهذا مثل المؤمنين  ]سورة البقرة) ٢٦٥([ }ُأكُلَه

  ."وتثبيتاً من أنفسهم، المنفقين أموالهم ابتغاء مرضات اهللا عنهم في ذلك

إذ يأتي بالشيء على طريقة القرآن ورود هذه اآليات متتابعة على الرغم من كونها مختلفة في الداللة جاءت 
بعدها و  وأهلهاصفة الجنةيورد ، فتجده يذكر حال أهل الجنة ثم يعرج على ذكر حال أهل النار، يقابلهوما 

  .... وهكذا يرغب ثم يرهب أو العكس،  وأهلهاصفة الناريعقب بذكر 

"}َأنفُِسِهم نتَثِْبيتًا مونظير هذا في ، أي وهم متحققون متثبتون أن اهللا سيجزيهم على ذلك أوفر الجزاء} و
 ى أ٢))باًمن صام رمضان إيماناً واحتسا((:  في الحديث المتفق على صحته-عليه السالم-معنى قوله 

  ."ويحتسب عند اهللا ثوابهيؤمن أن اهللا شرعه 

راسخ بعائدة الثابت اليقين بالو، من جهة أنفسهمالناشئ بوعد اهللا تحقيق القبول لهذه النفقات نابع من التصديق ف
  قلبه بها غاية التعلق فال أو تعلق، هذه النفقة من المغرميرىأما من ، وأنها مخلوفة، هذه النفقة ومردودها

عز -لمثابة التي وصفها اهللا  فمثل هذا اإلنسان ليس بهذه ا،قلبه ينخلع معهايكاد ، مترددإال وهو يخرجها 
  . هنا وهو منتٍف-عز وجل–ها عند اهللا احتسابهذه النفقات قبول  ِمِز، ألن من ال-وجل

ومثل الذين ينفقون والمعنى ،  ألجلهمفعول }ابِتغَاء مرضاِت اللِّه وتَثِْبيتًا{ :ن قولهإ: وبعض أهل العلم يقول
  .....ألجل االبتغاء والتثبيتأو ، أموالهم طلباً لمرضات اهللا وطلباً للتثبيت

ويدربونها ، هذا اإلنفاق يروضون النفس ويثبتونهابوالمعنى أنهم ،  مصدر}وتَثِْبيتًا{ :قولهن إبل : قيلو
وهذا ، -عز وجل-تمتد أيديهم في اإلنفاق طاعة هللا فلئال تضعف، واإلنفاق بتقويتها على البذل خطمونها وي

  .-رحمه اهللا-المعنى الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم ومنهم الحافظ ابن القيم 

                                                
 باب –، ومسلم في كتاب صالة المسافرين وقصرها )١/٢٢) (٣٨( باب صوم رمضان احتساباً من اإليمان برقم – البخاري في كتاب اإليمان  رواه- 2

  ).١/٥٢٣) (٧٦٠(الدعاء في صالة الليل وقيامه برقم 



ر وهو اختيا، قال به كثير من السلف، وهذا  عند بذل هذه النفقاتأن نفوسهم هي التي تثبتهمالمعنى : وقيل
  .كبير المفسرين ابن جرير الطبري، وكال المعنيين تحتملهما اآلية

  .-تبارك وتعالى- لوجه اهللا خالص همنفاقإأي أن  }ابِتغَاء مرضاِت اللِّه{:  سبحانهقوله

 المكان المرتفع المستوي من وهو عند الجمهور، أي كمثل بستان بربوة }كَمثَِل جنٍَّة ِبربوٍة{ :وقوله"
  ."وتجري فيه األنهار:  والضحاك-مارضي اهللا تعالى عنه-وزاد ابن عباس ، ضاألر

المكان ألن   المكان المنخفض؛ل علىضإذا احتضنته ربوة فُالبستان و، اليسير هي ذات االرتفاع: الربوة
 وأقوى أصلبأطيب و افأرضهالربوة أما ،  ضعف ورخوةا وأرضه فيه، لألتربةاًالمنخفض يكون مجمع

  .ويضربها الهواء من كل ناحية، وتصيبها الشمس وما أشبه ذلكلماء  للنبات وأحفظ لوأثبت

 أي بالنسبة إلى }ِضعفَيِن{،  أي ثمرتها}فَآتَتْ ُأكُلَها{، وهو المطر الشديد كما تقدم }َأصابها واِبٌل{: وقوله
  ."غيرها من الجنان

السابقون :  األول:قسمينيجعلهم وفي سبيل اهللا، أموالهم ن على المنفقيالمثل هذا نزل  ي-رحمه اهللا-ابن القيم 
كَمثَِل جنٍَّة {: فهؤالء، مأفضل أموالهفي البذل  ون اإلنفاق الكثير الطيب ويتحرون ينفقنلذياوهم ، بالخيرات

 دون ذلك فأصابها اتهموهم من كانت نفق، نالمقتصدو: والثاني، }ِبربوٍة َأصابها واِبٌل فَآتَتْ ُأكُلَها ِضعفَيِن
  .واهللا يجازي عليه أحسن الجزاء، وكل ذلك يثمر أحسن الثمر، وهو الرذاذ أو المطر الخفيف، طلال

  إن-لطيبها وحسن منبتها وتربتها-رض  أن هذه األ، باعتبارشيء واحدينزل اآلية على ومن أهل العلم من 

ويمكن أن ، فتخرج بهجتها، ها وابل يكفيها الطلوإن لم يصب، أصابها وابل أخرجت ألوان الثمار واألشجار
تحقق خرجها مع بنفس طيبة من مو، ة من مال طيببي إذا كانت طوكثيرهتشمل هذا النفقة قليل المال 

  .فتكون النفقة بهذه المنزلة،  عند إخراجها-عز وجل-اإلخالص هللا 

ويحتمل أن ،  ألنها موضع الحديثنةى الجرجع إل يحتمل أن ي}َأصابها واِبٌل{: والضمير في قوله سبحانه
 أقرب مذكور هوف، يرجع إلى أقرب مذكورأن في عودة الضمير األصل وما دام أن  ،رجع إلى الربوةي

  . واهللا أعلم،اًالواقع أن بينهما تالزمو، الربوة

 ، عليهعفا الشيء مثاله زائداً ض: فقيل،اختلف في الضعفين: قال ابن القيم} فَآتَتْ ُأكُلَها ِضعفَيِن{: قوله سبحانه
 زاد  كلما زاد ضعفاً، وثالثة أضعافه أربعة أمثاله، وضعفاه ثالثة أمثاله، ضعفه مثاله: وقيل،وضعفه مثله

ذلك فراره من استواء داللة المفرد والتثنية فإنه رأى ضعف الشيء هو مثله على  والذي حمل هذا القائل ،مثالً
 فلو قيل لها ضعفان لم يكن فرق بين المفرد ،مثل صار مثلين وهما الضعف فإذا زاد إلى ال،الزائد عليه

 ويلزم من هذا أن يكون ثالثة أضعاف ثالثة أمثاله ، فالضعفان عنده مثالن مضافان إلى األصل،والمثنى
يضاعفْ { : وقوله تعالى، أي مثلين}فَآتَتْ ُأكُلَها ِضعفَيِن{ : وعليه يدل قوله تعالى،مضافة إلى األصل ومثله

) ٣١([ }نُّْؤِتها َأجرها مرتَيِن{:  ولهذا قال في الحسنات،أي مثلين ]سورة األحزاب) ٣٠([ }لَها الْعذَاب ِضعفَيِن

 أن الضعف هو المثل مع ظنال منشؤه وأما ما توهموه من استواء داللة المفرد والتثنية فوهم ،]سورة األحزاب
 ، وإن اعتبر مع نظيره فهما ضعفان، إن اعتبر وحده فهو ضعف، المثل له اعتباران بل،األصل وليس كذلك

  .واهللا أعلم



أي هذه الجنة بهذه الربوة ال ، هو الرذاذ وهو اللين من المطر:  قال الضحاك}فإن لم يصبها وابل فطل{"
  . "محل أبداًتُ

  . الطل أي يكفيها}فإن لم يصبها وابل فطل{:  المقطعتقدير

بل يتقبله اهللا ، وكذلك عمل المؤمن ال يبور أبداً، ما كان فهو كفايتهااً وأي،  إن لم يصبها وابل فطلألنها"
من أعمال عباده عليه  أي ال يخفى }واللّه ِبما تَعملُون بِصير{: ولهذا قال، كل عامل بحسبه، ويكثره وينميه

  .شيء

 من نَِّخيٍل وَأعنَاٍب تَجِري ِمن تَحِتها اَألنْهار لَه ِفيها ِمن كُلِّ الثَّمراِت وَأصابه َأيود َأحدكُم َأن تَكُون لَه جنَّةٌ{
) ٢٦٦([ }رونالِْكبر ولَه ذُريةٌ ضعفَاء فََأصابها ِإعصار ِفيِه نَار فَاحتَرقَتْ كَذَِلك يبين اللّه لَكُم اآلياِت لَعلَّكُم تَتَفَكَّ

  ."]سورة البقرة

هذا المثل الذي ضربه اهللا للمنفقين أموالهم رياء الناس في هذه اآلية، نظير المثل اآلخر ابن جرير يرى أن 
هذا مثل آخر لنفقة :  ويقول،]سورة البقرة) ٢٦٤([ }...فَمثَلُه كَمثَِل صفْواٍن علَيِه تُراب{ :الذي ضربه لهم بقوله

 فإذا كان يوم القيامة ، فال يأجره اهللا فيهاس به، فيذهب ماله منه وهو يرائي إنه ينفق ماله يرائي الن،الرياء
 كما أنفق هذا الرجل على جنته، حتى إذا بلغت وكثر ، وجدها قد أحرقها الرياء، فذهبتنفقتهواحتاج إلى 

  .فكذلك المنفق رياء.  منها شيًئاعياله واحتاج إلى جنته جاءت ريح فيها سموم فأحرقت جنته، فلم يجد

}رالِْكب هابَأصوقد أصابه الكبروالمعنى الواو يمكن أن تكون حالية  }و.  

}ارصا ِإعهابا في  بهيمرتدمر ما ، إلى السماءمرتفعة  الريح الشديدة التي تهب من األرض :اإلعصار }فََأص
  .طريقها

عن عبيد بن عمير أن و، -مارضي اهللا تعالى عنه-ن عباس روى البخاري عند تفسير هذه اآلية عن اب"
:  ورضي عنهم-صلى اهللا عليه وسلم- قال يوماً ألصحاب النبي -رضي اهللا تعالى عنه-عمر بن الخطاب 

فغضب ، لماهللا أع: ؟ قالوا}َأيود َأحدكُم َأن تَكُون لَه جنَّةٌ من نَِّخيٍل وَأعنَاٍب{: فيمن ترون هذه اآلية نزلت
يا : قال عمر، في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين: فقال ابن عباس،  نعلم أو ال نعلم:قولوا: عمر وقال

 أي: قال عمر،  لعملضربت مثالً: -مارضي اهللا تعالى عنه-قال ابن عباس ، ابن أخي قل وال تحقر نفسك

ه الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق ثم بعث اهللا ل،  بطاعة اهللالرجل غني يعمل: عمل؟ قال ابن عباس
  ."أعماله

إن الرجل ليعمل ((: ويشهد لذلك حديث، أن اآلية أعم من أن يكون مختصاً بها المنافقيعني كالم ابن عباس 
  .٣))... بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهايكونبعمل أهل الجنة حتى ما 

ثم بعد ، وتبيين ما فيها من المثل بعمل من أحسن العمل أوالً،  كفاية في تفسير هذه اآليةوفي هذا الحديث"
فأبطل بعمله الثاني ما أسلفه فيما تقدم من ، ذلك انعكس سيره فبدل الحسنات بالسيئات عياذاً باهللا من ذلك

، ه أحوج ما كان إليهشيء فخانمنه فلم يحصل له ، واحتاج إلى شيء من األول في أضيق األحوال، الصالح
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  ).٤/٢٠٣٦) (٢٦٤٣(وشقاوتھ وسعادتھ برقم 



 }ِفيِه نَار فَاحتَرقَتْ{، وهو الريح الشديد }وَأصابه الِْكبر ولَه ذُريةٌ ضعفَاء فََأصابها ِإعصار{: ولهذا قال تعالى

  أباد أشجارها فأي حال يكون حاله؟ و،أي أحرق ثمارها

ضرب اهللا مثالً :  قال-ماضي اهللا تعالى عنهر-وقد روى ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس 
َأيود َأحدكُم َأن تَكُون لَه جنَّةٌ من نَِّخيٍل وَأعنَاٍب تَجِري ِمن تَحِتها اَألنْهار لَه {: قال، وكل أمثاله حسن، حسناً

، وولده وذريته ضعاف عند آخر عمره }وَأصابه الِْكبر{، ضيعه في شيبته: يقول }ِفيها ِمن كُلِّ الثَّمراِت
 يعودون له خيرولم يكن عند نس، فجاءه إعصار فيه نار فأحرق بستانه فلم يكن عنده قوة أن يغرس مثله

لهذا قوة ليس  كما ، ليس له خير فيستعتب-عز وجل-د إلى اهللا كذلك الكافر يوم القيامة إذا رو، به عليه
رم أجره عند أفقر  وح، عن هذا ولدهكما لم يغِن، فسه خيراً يعود عليهوال يجده قدم لن، فيغرس مثل بستانه

  .كما حرم هذا جنة اهللا عند أفقر ما كان إليها عند كبره وضعف ذريته، ما كان إليه

اللهم اجعل ((:  كان يقول في دعائه-صلى اهللا عليه وسلم-أن رسول اهللا : وهكذا روى الحاكم في مستدركه
ولهذا قال تعالى، ٤)) كبر سني وانقضاء عمري عندأوسع رزقك علي :} لَّكُماِت لَعاآلي لَكُم اللّه نيبي كَذَِلك

ون{: كما قال تعالى، وتنزلونها على المراد منها،  أي تعتبرون وتفهمون األمثال والمعاني}تَتَفَكَّر ِتلْكو
  ."]سورة العنكبوت) ٤٣([ }ِإلَّا الْعاِلمون الَْأمثَاُل نَضِربها ِللنَّاِس وما يعِقلُها 

درب الغواية أن يحذر ، أو جماعة أو غير ذلككان إنسان فرداً ي ضرب هذا المثل عبرة عظيمة جداً لكل ف
ل حِموي،  وتعليم للناس، ونفع للقريب والبعيد، بيضاء وأياٍد، له أعمال طيبةإذا كانتالعبد بعد الهداية؛ ألن 

ويركب ، ويدير ظهره له،  ويتنصل منه،الخير ثم بعد ذلك ينسلخ من هذا ،حيح وما إلى ذلكاالعتقاد الص
، ما بناه بيديه عبر السنين الطوالكل يهدم بصنيعه هذا  ف،موجة أخرى تناقض ما كان عليه في السابق

ه التقلبات وهذه األيام تعج بمثل هذ، ذلك ويبذل فيه الوقت والمال وما أشبه ،وينقض ما كان يشتغل به
  . نسأل اهللا أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت،واالنتكاسات

 . وبارك على نبيه وآله وصحبه وسلم،واهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم
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 ١

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )١١٤(المصباح المنير في تفسير ابن كثير 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

 وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً ارك على عبده ومصطفاه، سيدنا محمد وصلى اهللا وسلم وب،هللا الحمد
  .كثيراً

ِذين آمنُواْ َأنِفقُواْ ِمن طَيباِت ما كَسبتُم يا َأيها الَّ{:  في تفسير قوله تعالى-رحمه اهللا-قال الحافظ ابن كثير 
 واْ َأنلَماعواْ ِفيِه وتُم ِبآِخِذيِه ِإالَّ َأن تُغِْمضلَسو تُنِفقُون واْ الْخَِبيثَ ِمنْهممالَ تَيِض واَألر ننَا لَكُم مجا َأخْرِممو

 ِميدح غَِني اللّه *ي طَانالشَّيِليمع اِسعو اللّهالً وفَضو نْهةً مغِْفركُم مِعدي اللّهشَاء وكُم ِبالْفَحرْأميو الْفَقْر كُمِعد 

) ٢٦٧-٢٦٥([} يؤِتي الِْحكْمةَ من يشَاء ومن يْؤتَ الِْحكْمةَ فَقَد ُأوِتي خَيرا كَِثيرا وما يذَّكَّر ِإالَّ ُأولُواْ اَأللْباِب* 

 من طيبات -بن عباسوالمراد به الصدقة هاهنا قاله ا-تعالى عباده المؤمنين باإلنفاق  يأمر" :]سورة البقرة
  .الزروع التي أنبتها لهم من األرضومن الثمار و،  األموال التي اكتسبوهاما رزقهم من

ه ئ عن التصدق برذالة المال ودنيونهاهم، أمرهم باإلنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه: قال ابن عباس
ِمنْه  {،أي تقصدوا الخبيث }والَ تَيممواْ الْخَِبيثَ{ :ولهذا قال، فإن اهللا طيب ال يقبل إال طيباً، وهو خبيثه

فاهللا أغنى عنه منكم فال تجعلوا ، عطيتموه ما أخذتموه إال أن تتغاضوا فيهأي لو ُأ} تُنِفقُون ولَستُم ِبآِخِذيِه
أي ال تعدلوا عن المال الحالل وتقصدوا إلى  }تُنِفقُونِمنْه  والَ تَيممواْ الْخَِبيثَ{معناه : وقيل،  ما تكرهونهللا

  ."الحرام فتجعلوا نفقتكم منه

  :أما بعد، والسالم على رسول اهللا والصالة ،الحمد هللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم

يا َأيها الَِّذين آمنُواْ َأنِفقُواْ ِمن طَيباِت { :فاق من اآلية في قوله سبحانهنختلف أهل التأويل في المراد باإلافقد 
المراد باإلنفاق هنا  إلى أن -رحمه اهللا-الحافظ ابن كثير فذهب  }ما كَسبتُم وِمما َأخْرجنَا لَكُم من اَألرِض

 }والَ تَيممواْ الْخَِبيثَ ِمنْه تُنِفقُون{:  قال- وجلعز-هي أن اهللا ما ذهب إليه في اآلية وقرينة ، الصدقة

 بخالف الصدقة فالحث فيها على أطيب ، رديئاً كان أو جيداًومعلوم أن الزكاة إنما تخرج من أوساط المال
  .المال وأفضله

ستند من او ،في الزكاةنزلت اآلية وغيره إلى أن هذه  -رحمه اهللا-كبير المفسرين ابن جرير الطبري ذهب و
َأنِفقُواْ ِمن طَيباِت ما {:  فقوله، ذكر أصنافاً هي من األموال المخرجة في الزكاة-عز وجل-اآلية بأن اهللا 

تُمبِض{  يعني التجارات واألموال التي حصلتموها،}كَساَألر ننَا لَكُم مجا َأخْرِممالزروع والثمارهي }و  ،
اإلنفاق إذ ال دليل يخصص واحداً منهما، فيدخل في  ؛في الصدقة وفي الزكاةالذي يظهر أن اآلية عامة و

  .الجميع

 ،غير رديءاألموال ما كان من  وأيضاً، من طريق محرمالمقصود به الذي لم يتحصل الطيب من المكاسب و
 وإنما، الزكاةمنه خرج فإنه ال يعمد إلى الرديء في أو مختلطاًفاإلنسان في الزكاة إذا كان ماله من الطيب 

  .طيباتيصدق عليه أنه من الل يخرج من الوسط؛



 ٢

ألن بقية ؛ }طَيباِت ما كَسبتُم وِمما َأخْرجنَا لَكُم من اَألرِض{وذكر هذين الصنفين في اآلية دون سواهما 
. ه من األرضأو بواسطة كالبترول والذهب والفضة فإن أصلإما مباشرة ، ترجع إليها في النهايةاألصناف 

  يرى أن هذه في الزكاة،-رحمه اهللا-ابن جرير الطبري  }والَ تَيممواْ الْخَِبيثَ ِمنْه تُنِفقُون{: وقوله سبحانه

فإذا قصد اإلنسان ، وأن هؤالء المستحقين للزكاة صار لهم حظ وحق ونصيب في هذا المال فهم فيه شركاء
 أعطى حصة الشريك من رديء كونهل ؛ون قد جار وتعدى وظلمؤالء المستحقين فإنه يكإعطاء الرديء له

  .المال

أي ال تعدلوا عن المال الحالل وتقصدوا إلى الحرام فتجعلوا " : آخر ذكره ابن كثير بقولهوفي اآلية معنى
   ."نفقتكم منه

 يغمض عينه فال يرى كأنه، التجاوزوالتغاضي : أصل اإلغماض بمعنى} ِإالَّ َأن تُغِْمضواْ ِفيِه{: قوله سبحانه
على وجه االستحياء والمجاملة إذا أخذتموه إال هذا الشيء  اتأخذوكم لن أن: مرادهو، ههذا الشيء الذي يكره

الرديء من ينظر إلى  لإلنسان أنينبغي ال  ف- أحد المعاني المشهورة في اآليةهذا- وإال فإن نفوسكم ال تقبله
  .واهللا أعلم، هذا هو المرادره ويضمه إليه، منها فيحتكجيد الواألموال فيتصدق بها، 

، ف أهل التأويل في تأويل ذلكاختالينص على ف ،من جعل اآلية في الزكاة كابن جرير الطبريوعلى رأي 
ولستم بآخذي الرديء من غرمائكم في واجب حقوقكم قبلهم إال عن إغماض : معنى ذلك:  قال بعضهم:فيقول

  .منكم لهم في الواجب لكم عليهم

بسعر الجيد إال  -إذا اشتريتموه من أهله-ولستم بآخذي هذا الرديء الخبيث : معنى ذلك: وقال آخرون
  . واهللا أعلم،بإغماض منهم لكم في ثمنه

يا َأيها الَِّذين آمنُواْ {:  في قول اهللا-رضي اهللا عنه- عن البراء بن عازب -رحمه اهللا-روى ابن جرير "
نزلت : قال، اآلية }ِت ما كَسبتُم وِمما َأخْرجنَا لَكُم من اَألرِض والَ تَيممواْ الْخَِبيثَ ِمنْه تُنِفقُونَأنِفقُواْ ِمن طَيبا

كانت األنصار إذا كان أيام جذاذ النخل أخرجت من حيطانها أقناء البسر فعلقوه على حبل بين ، في األنصار
فيعمد الرجل منهم ،  فيأكل فقراء المهاجرين منه-لى اهللا عليه وسلمص-سطوانتين في مسجد رسول اهللا اُأل

والَ تَيممواْ الْخَِبيثَ ِمنْه  {:فأنزل اهللا فيمن فعل ذلك، إلى الحشف فيدخله مع أقناء البسر يظن أن ذلك جائز
تُنِفقُون{".  

أورد عبارة  هافي آخر؛ ويحهذا سبب نزول غير صرو، نزلت هذه اآلية في األنصار:  قالفي أول الرواية
 المفسرون من مما يذكرههذا و، .. فيمن فعل ذلكفأنزل اهللا: على أن سبب النزول كان صريحاً عند قولهتدل 

قد يكون وأحياناً ،  في ذلكبعبارة غير صريحة وإن جاءت الرواية بها سبب النزول حقيقةالتي يقصد األمثلة 
  .التصريح وغير التصريحال يحكم له بالرفع؛ ألنه متردد بين ية، وبيل التفسير لآلمن قنزلت في كذا : قوله

 كنا أصحاب نخل فكان ، نزلت فينا معشر األنصار:قال -رضي اهللا عنه– عن البراء: أخرىوفي رواية 
 وكان أهل ، وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد،الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته

 وكان ، البسر والتمر فيأكله فكان أحدهم إذا جاع أتى القنو فضربه بعصاه فيسقط من،ليس لهم طعامالصفة 
    وبالقنو قد انكسر فيعلقه فأنزل اهللا ، في الخير يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص والحشفونناس ممن ال يرغب



 ٣

باِت ما كَسبتُم وِمما َأخْرجنَا لَكُم من اَألرِض والَ تَيممواْ يا َأيها الَِّذين آمنُواْ َأنِفقُواْ ِمن طَي{ -تبارك تعالى-
هدي إليه مثل ما أعطاه لم يأخذه  لو أن أحدكم ُأ: قال}الْخَِبيثَ ِمنْه تُنِفقُون ولَستُم ِبآِخِذيِه ِإالَّ َأن تُغِْمضواْ ِفيِه

يمكن أن تكون في الحديث أو و ١"أتي أحدنا بصالح ما عنده فكنا بعد ذلك ي: قال،إال على إغماض أو حياء
عن رسول اهللا جاء في بعض الروايات لو صحت و، معناهما واحدفيكون ، يعني على إغماض وحياء، عاطفة

ه الصدقة يأكل إن رب هذ((:  رأى عذقاً من الشيص قد علق في المسجد فقاله أن-صلى اهللا عليه وسلم-
  .٢))الحشف يوم القيامة

أصغر من ،  مسطح الجوانب،ضعيفاً مستطيالًخرج الثمر األقناء أو األكمام من النخيل إذا أبرت : الشيصو
  .حجمه المعروف

لو كان لكم على أحد : يقول، }ولَستُم ِبآِخِذيِه ِإالَّ َأن تُغِْمضواْ ِفيِه{: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس"
 }ِإالَّ َأن تُغِْمضواْ ِفيِه{: فذلك قوله: قال، حساب الجيد حتى تنقصوهحق فجاءكم بحق دون حقكم لم تأخذوه ب

 ،رواه ابن أبي حاتم" قي عليكم من أطيب أموالكم وأنفسه وح؟فكيف ترضون لي ما ال ترضون ألنفسكم
  ."]رة آل عمرانسو) ٩٢([ }لَن تَنَالُواْ الِْبر حتَّى تُنِفقُواْ ِمما تُِحبون{: وهو قوله:  وزاد،وابن جرير

أو أن ذلك ، إما على قول ابن جرير في الزكاة الواجبة، هذا بناء على أنه ما كان على وجه االستحقاق
ال تتصدقوا بالرديء فلو كان ألحدكم حق قد لزم على غيره بشراكة أو : نه يقولإيضرب لهم به المثل بحيث 

  . من نفقاتكم هو الرديء-عز وجل-ال تجعلوا مال اهللا فأنتم أيضاً ، غيرها فأعطاه الرديء فإنه ال يقبل ذلك

وما ذاك إال ،  أمركم بالصدقات وبالطيب منها فهو غني عنهاأي وإن }واعلَمواْ َأن اللّه غَِني حِميد{: وقوله"
سورة ) ٣٧([ } التَّقْوى ِمنكُملَن ينَاَل اللَّه لُحومها ولَا ِدماُؤها ولَِكن ينَالُه{: ليساوي الغني الفقير كقوله

ال ينفد ما لديه فمن ، وهو واسع الفضل،  وجميع خلقه فقراء إليه،وهو غني عن جميع خلقه، ]الحـج
وسيجزيه بها ويضاعفها له ، واسع العطاء كريم جوادغني فليعلم أن اهللا ، تصدق بصدقة من كسب طيب

 المحمود في جميع أفعاله وأقواله :و الحميد أي وه،ومن يقرض غير عديم وال ظلوم، أضعافاً كثيرة
  ." وال رب سواه،وشرعه وقدره ال إله إال هو

 ،أي أنه مستحق للحمد: وحميد، غني عن صدقة هذا المتصدق بالرديء من المالويمكن أن يكون المعنى أنه 
  .-تبارك وتعالى-ف مقتضى حمده لايخفهذا ، ال يليق معه أن تجعل له الرديء من صدقاتكف

                                                
  ).٢٩٨٧(، وصححه األلباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم )٥/٢١٨) (٢٩٨٧( الترمذي برقم  رواه- 1
 يخرج أن النهي باب، الزكاة كتابفي ابن ماجه و ]١٦٠٨ – ٥٠٥ ص-١ج [الصدقة في الثمرة من يجوز ال ما باب، الزكاة كتاب في داود وأبأخرجه  2

إسـناده  ": ه على المـسند تعليقفي شعيب األرنؤوط وقال  ]٢٤٠٢٢ – ٢٣ ص-٦ج[مسند وأحمد في ال   ،]١٨٢١ – ٥٨٣ ص -١ج[ ماله شر الصدقة في
 مـن  أفضل وأوساطها الثمار بخير الصدقة إذ تطوعاً الصدقة كانت وإن الثمار من بالحشف صدقةال كراهية باب،  الزكاة كتابفي  ابن خزيمة   ، و "حسن

فـي  ابن حبان   ، و " صالح بن أبي عريب ضعيف لكن للحديث شواهد        ،إسناده حسن لغيره  ": قال األعظمي و ]٢٤٦٧ – ١٠٩ ص -٤ج[ بشرارها الصدقة
إسناده ": قال شعيب األرنؤوط  و [٦٧٧٤ – ١٧٧ ص -١٥ج[ والحوادث الفتن من أمته في ونيك عما -وسلم عليه اهللا صلى- إخباره باب ،التاريخ كتاب
 ]٩٩ – ٥٥ ص -١٨ج[المعجم الكبير   ، والطبراني في    )صحيح: تعليق الذهبي قي التلخيص   ( ]٣١٢٦ – ٣١٣ ص - ٢ج[ المستدركالحاكم في   و،  "حسن

وحـسنه   ]٧٣١٨ -١٣٦ ص -٤ج[ مالـه  شر من الصدقة يعطي أن من المال حبصا على يحرم ما باب ،الزكاة كتابفي الكبرى في السنن البيهقي و
  ].١٤١٩ – ٣٠٢ ص- ١ج[صحيح أبي داود األلباني في 



 ٤

) ٢٦٨([ }الشَّيطَان يِعدكُم الْفَقْر ويْأمركُم ِبالْفَحشَاء واللّه يِعدكُم مغِْفرةً منْه وفَضالً واللّه واِسع عِليم{ :وقوله"

إن ((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  عن عبد اهللا بن مسعود قال روى ابن أبي حاتم]سورة البقرة
وأما لمة الملك فإيعاد ، فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، يطان لمة بابن آدم وللملك لمةللش

ومن وجد األخرى فليتعوذ من ، بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من اهللا فليحمد اهللا
 وهكذا ،٣))اآلية }لْفَحشَاء واللّه يِعدكُم مغِْفرةً منْه وفَضالًالشَّيطَان يِعدكُم الْفَقْر ويْأمركُم ِبا{:  ثم قرأ،الشيطان

 }الشَّيطَان يِعدكُم الْفَقْر{: ومعنى قوله تعالى، رواه الترمذي والنسائي في كتابي التفسير من سننيهما جميعاً

 مع نهيه إياكم :أي }مركُم ِبالْفَحشَاءويْأ{،  يخوفكم الفقر لتمسكوا ما بأيدكم فال تنفقوه في مرضات اهللا:أي
  ."ومخالفة الخالقحارم يأمركم بالمعاصي والمآثم والم، عن اإلنفاق خشية اإلمالق

باعتبار االقتران الذي اإليعاد بالفقر واألمر بالفحشاء من الشيطان  ،من أهل العلم من نظر إلى هذين األمرين
: قيل:  بالفحشاءويأمر، اج إليهيحتقلة المال، وبوادر االوبالفقر،  قيوهم المتصد، فالشيطان يرتبط مع المعنى

 وفيه ،هذا الموضع الزنا إال في كل فحشاء في القرآن يراد بها: وقيل، منعك من اإلنفاق ي والمعنى،البخل
  .نظر

ا  في بعض المواضع من كتبه نقل اإلجماع على أن الفحشاء المراد بها في هذ-رحمه اهللا-ابن القيم و
حمل اآلية على العموم عندما موضع آخر من كتبه قد نقضه في  فوهذا اإلجماع غير صحيح، ضع البخلالمو
ويدخل فيه البخل ،  خلق ذميم رديءكلو، بكل فاحش قبيحأي  }ويْأمركُم ِبالْفَحشَاء{: قوله سبحانه: فقال

  .نفاق، فالسياق قرينة تبين المرادباعتبار أن اآليات في اإل

كل ما وقد غلب إطالق استعمالها على الزنا، إال أن الصواب أن ، لذنب الكبير العظيمق على الفحشاء تطالو
  .فاحش البذيءواهللا يبغض ال، اًفحشاء وفاحشة وفاحشيسمى   من القول والفعلفحش

 أي في مقابلة }وفَضالً{، الفحشاءبأي في مقابلة ما أمركم الشيطان  }واللّه يِعدكُم مغِْفرةً منْه{: قال تعالى"
  .}واللّه واِسع عِليم{، ما خوفكم الشيطان من الفقر

يعني المعرفة بالقرآن ناسخه : قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس }يؤِتي الِْحكْمةَ من يشَاء{: وقوله
  ." وأمثاله،وحالله وحرامه،  ومقدمه ومؤخره، ومحكمه ومتشابهه،ومنسوخه

 في كتابه المقاييس يرجعها -رحمه اهللا-إمام اللغة أحمد بن فارس و ،"حكم" أصل هذه اللفظة مادة :حكمةال
، -رحمه اهللا-وبعض أهل العلم يرجعها إلى أصلين كشيخ اإلسالم ابن تيمية ، إلى أصل واحد وهو المنع

فإذا جئت بأي لفظة فيها ، معنى أنها في جميع موارد االستعمال ترجع إلى هذا العها إلى المنع معناهفإرجا
ألنه يمنع أحد إنما سمي حاكماً؛ الحاكم حكمة فهي ترجع إلى المنع، ولذلك كشبه ذلك حاكم وما أويحكم وحكم 

؛ ألنها تمنعه حديد توضع على فم الفرس سميت حكمةالقطعة من الو، الخصمين من االعتداء على حق اآلخر
هذه اللفظة معاني إن كانت ووترجع إلى شيء واحد، هذه اللفظة تدور أصول هذا مما يؤكد أن ف، من االنفالت

  .متعددة

                                                
  ).٤٧٧٣(، وضعفه األلباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم )٥/٢١٩) (٢٩٨٨( الترمذي برقم  رواه- 3



 ٥

 وهذا بمعنى وضع الشيء ،هي اإلصابة في القول والعمل: ليقف ،وقد تباينت أقوال العلماء في المراد بالحكمة
  .الحكمة تقتضي اجتماع األمرينو، في موضعه وإيقاعه في موقعه

من ألن  ه؛يضع الشيء في موضعو، يقتضي أن يعرف اإلنسان الحق كما هو ، وهذا هي الفقه في الدين:وقيل
، في فتواهغ ويزي، في دعوته ويحيد في رؤيته، ويضل، عنده علم وليس عنده فقه قد يخطئ في أحكامه

 مجرد معلومات يحفظها اإلنسانالمسألة  توليس، األمور ومآالت نظر إلى الواقعو الفتوى تحتاج إلى فقهو

  .ويلقيها

وقَتََل { :-عليه الصالة والسالم- عن داود -عز وجل-كما قال اهللا ، إنها النبوة في بعض المواضع: لقيو
ة مالملك والحكإن المراد ب: قال بعض المفسرين ]سورة البقرة) ٢٥١([ }داوود جالُوتَ وآتَاه اللّه الْملْك والِْحكْمةَ

يكون مسدداً في  ل، ويرشدههيسددالنبي من العلم والفهم ما يعطى  النبوة أنمن مسلمات و، في اآلية النبوة
  .بعبق من الوحيكام التي يبينها وفيما يأتي ويذر، وهذا ال يتأتي إال األح

المالحظ أن كل هذه المعاني وغير هذا، : العلم، وقيلالفهم و: فهم القرآن، وقيل: وقيلالعقل، : وقيل الحكمة
هي : يقالأن ن أوفاها في الداللة على المعنى ِملكن ،  من بعضها في المعنىريبةق في تفسير الحكمةالواردة 

منحة : النبوةو، النبوةوأوفر إذا قصد بالحكمة  أعظم وأجلمعنى وقد يراد بها ، لاإلصابة في القول والعم
هم واإلصابة في  التسديد والعلم والفقه والفمن آثارها،  ال ينال باالكتساب-عز وجل-فضل من اهللا ت و،إلهية

والحكمة ال ، ن له من الصواب والفهم والفقه بقدر ما أخذكاومن أخذ من ميراث النبوة واقتبس ، القول والعلم
  .حتى تكتمل للعبد شك أنها تحتاج إلى عقل

ال حسد إال في ((:  يقول-صلى اهللا عليه وسلم-سمعت رسول اهللا : وروى اإلمام أحمد عن ابن مسعود قال"
 )٤()) ورجل آتاه اهللا حكمة فهو يقضي بها ويعلمها،رجل آتاه اهللا ماالً فسلطه على هلكته في الحق ،اثنتين

  ."هوهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماج

  . في الديناًفقهوآتاه اهللا علماً : بمعنى)) ورجل آتاه اهللا حكمة((: قوله

 وعقل يعي به بما ينتفع بالموعظة والتذكار إال من له لُو :أي }باِبوما يذَّكَّر ِإالَّ ُأولُواْ اَأللْ{: وقوله"
  .الخطاب ومعنى الكالم

 ِإن تُبدواْ الصدقَاِت فَِنِعما  *وما َأنفَقْتُم من نَّفَقٍَة َأو نَذَرتُم من نَّذٍْر فَِإن اللّه يعلَمه وما ِللظَّاِلِمين ِمن َأنصاٍر{
و ِهيخَِبير لُونما تَعِبم اللّهو َئاِتكُمين سنكُم مع كَفِّريو لُّكُم رخَي واء فَها الْفُقَرتُْؤتُوها و٢٧٠([ }ِإن تُخْفُوه-

قات والمنذورات، له العاملون من الخيرات من النفيخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يفع ]سورة البقرة) ٢٧١
وتوعد من ال ، هه ورجاء موعودهته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين لذلك ابتغاء وجوتضمن ذلك مجازا

سورة ) ٢٧٠([ }وما ِللظَّاِلِمين ِمن َأنصاٍر{: فقال، وكذب خبره وعبد معه غيرهبل خالف أمره ،  بطاعتهلميع

  ."هم من عذاب اهللا ونقمته أي يوم القيامة ينقذون]البقرة

                                                
 باب فضل من   –، ومسلم في كتاب صالة المسافرين وقصرها        )٢/٥١٠) (١٣٤٣(قه برقم    باب إنفاق المال في ح     – البخاري في كتاب الزكاة       رواه - 4

، )٢/١٤٠٧) (٤٢٠٨( ابن ماجـه بـرقم      رواه، و )١/٥٥٩) (٨١٦(برقم  علَّمها  يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها و             
  ).١/٣٨٥) (٣٦٥١( أحمد في مسنده برقم رواهو



 ٦

على عود ل وحمعلى الرغم من عودته على شيئين النفقة والنذر، وهذا موحداً في اآلية جاء مالضمير 
من عود  ذا النوعله و من النفقة والنذر،ما ذكرالمعنى أن اهللا يعلم إذ ،  ال اللفظعلى المعنىالمذكور الضمير 

زون الذَّهب والِْفضةَ والَِّذين يكِْن{:  في القرآن عديدة كقوله سبحانهأمثلةأكثر من شيء الضمير الموحد على 
سورة ) ١١([ }وِإذَا رَأوا ِتجارةً َأو لَهوا انفَضوا ِإلَيها{: كقولهو ]سورة التوبة) ٣٤([ }والَ ينِفقُونَها ِفي سِبيِل اللِّه

وقد يثنى ، }بِريًئا{بهما : ليق ولم  ]نساءسورة ال) ١١٢([ }ومن يكِْسب خَِطيَئةً َأو ِإثْما ثُم يرِم ِبِه{:  وقوله]الجمعة
  .]سورة النساء) ١٣٥([ }ِإن يكُن غَِنيا َأو فَقَيرا فَاللّه َأولَى ِبِهما{: الضمير كقوله سبحانه

  ." أي إن أظهرتموها فنعم شيء هي]سورة البقرة) ٢٧١([ }ِإن تُبدواْ الصدقَاِت فَِنِعما ِهي{ :وقوله"

وِإن تُخْفُوها وتُْؤتُوها الْفُقَراء {:  ألنه قال؛ التطوعصدقةفي اآلية  نفاق العلم على أن المراد باإلأهلعامة 
لُّكُم رخَي ويطلب فيها اإلظهار ألمورأنه  معلوم، ألن الزكاة وهذا القدر بهذا اإلطالق ال يقال في الزكاة، }فَه:  

  .واجبة أصالًكونها  -

 . فالجميع تلزمه الزكاة،بإخراجها  يتمدحأن اإلنسان ال -

 .يخرج الزكاةنره لم فالن :  يقال لئال؛دفع التهمة عنهل -

فيتداعى ، ، وركن من أركان اإلسالمإظهار لشعيرة من شعائر الدين من لما في إخراجها عالنية -
نسان وال يجترئ إ، منه أحدال يستوحش ، معروفاً في المجتمعخراجها أمراً إويكون ذلك، الناس إلى 

  .على تركها أو التنصل منها

 فيه داللة على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارها؛ }ير لُّكُموِإن تُخْفُوها وتُْؤتُوها الْفُقَراء فَهو خَ{: وقوله"
فيكون أفضل من هذه ، ألنه أبعد عن الرياء إال أن يترتب على اإلظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به

والمسر بالقرآن ، الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة((: -صلى اهللا عليه وسلم-وقال رسول اهللا ، الحيثية
  .٥))كالمسر بالصدقة

صلى -قال رسول اهللا : ولما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال، واألصل أن اإلسرار أفضل لهذه اآلية
 ، وشاب نشأ في عبادة اهللا، إمام عادل:هم اهللا في ظله يوم ال ظل إال ظلسبعة يظله((: -اهللا عليه وسلم

 ، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه،ورجالن تحابا في اهللا اجتمعا عليه وتفرقا عليه
إني أخاف اهللا رب :  ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال،ورجل ذكر اهللا خالياً ففاضت عيناه

  ."٦))حتى ال تعلم شماله ما تنفق يمينهورجل تصدق بصدقة فأخفاها ، العالمين

على الجهر مصلحة راجحة من اقتداء إال إذا ترتب أفضل لعموم األدلة، في الصدقات أن اإلسرار فاألصل 
ل صدقة الجهر من هذه الحيثية، فضتُفي هذه الحالة ف من باب التنافس في الخير،وتفانيهم في الصدقات الناس 

ر تمع، ...مار  مجتابي النِّ عراةٌمن مضر حفاةٌعامتهم  وفد -صلى اهللا عليه وسلم–ولذلك لما جاء إلى النبي 

                                                
، وصححه األلبـاني فـي صـحيح    )٥/٨٠) (٢٥٦١(، والنسائي برقم   )٥/١٨٠) (٢٩١٩(، والترمذي برقم    )١/٥١٠) (١٣٣٥(اود برقم    أبو د   رواه - 5

 ).٥٤١٦(وضعيف الجامع الصغير برقم 

) ١٠٣١( برقم    باب فضل إخفاء الصدقة    –، ومسلم في كتاب الزكاة      )٢/٥١٧) (١٣٥٧( باب الصدقة باليمين برقم      – البخاري في كتاب الزكاة     رواه - 6

)٢/٧١٥.(  
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 فصلى ، فأذن وأقام فدخل ثم خرج فأمر بالالً،ا رأى بهم من الفاقة لِم-صلى اهللا عليه وسلم–وجه رسول اهللا 
عجزت، ثم  بل قد ة كادت كفه تعجز عنهاروحث على الصدقة، فجاء رجل من األنصار بص... ثم خطب 

 الناس ظهرأن يفالمصلحة هنا كانت داعية إلى  ،٧القصة... جتمع كومين من طعام وثياب اتتابع الناس حتى 
 أو ،مثل لو أن اإلنسان أراد أن يصلح طريقاً أو يبني جسراًقد ال يتأتى معها السر، حاالت وهناك صدقاتهم، 

اإلخالص في الصدقة حتى تقبل عند اهللا استحضار لكن ال بد من فال بأس  سوى ذلك مما يحتاج إلى أعوان،
صلى اهللا عليه –، والنبي ]سورة البقرة) ٢٢٠([ }واللّه يعلَم الْمفِْسد ِمن الْمصِلِح{: قال سبحانه -عز وجل–

  .٨))إنما األعمال بالنيات((:  يقول-وسلم

ما إذا كانت سراً يحصل لكم الخير في رفع قات وال سي أي بدل الصد}ويكَفِّر عنكُم من سيَئاِتكُم{: وقوله"
 أي ال يخفى عليه من ذلك شيء }واللّه ِبما تَعملُون خَِبير{: وقوله، الدرجات ويكفر عنكم السيئات

  ."وسيجزيكم عليه

العادة  نذكر في ونحن ال، قراءات متواترةجميعها و ،}ويكَفِّر{أيضاً  بالجزم توقرئ، بالرفع} ويكَفِّر{ تقرئ
ال يتأثر بها المعنى واحد والقراءات التي تكون بمعنى.  

 . وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبهواهللا أعلم، وصلى اهللا

                                                
 ).٢/٧٠٤) (١٠١٧( باب الحث على الصدقة لو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار برقم – مسلم في كتاب الزكاة  رواه- 7

إنمـا  ((لفـظ  ، ومـسلم ب )١/٣) (١( برقم  -صلى اهللا عليه وسلم   – باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول اهللا          – البخاري في كتاب بدء الوحي        رواه - 8
) ١٩٠٧(، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من األعمال بـرقم  ))إنما األعمال بالنية(( -صلى اهللا عليه وسلم– باب قول – في كتاب اإلمارة  ))األعمال بالنية 

)٣/١٥١٥.( 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )١١٥( المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  خالد بن عثمان السبت / الشيخ

  

  . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين

 ولَِكن اللّه يهِدي من يشَاء وما لَّيس علَيك هداهم{ : في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
ونالَ تُظْلَم َأنتُمو كُمفَّ ِإلَيوٍر يخَي ا تُنِفقُواْ ِمنمِه اللِّه وجِتغَاء وِإالَّ اب ا تُنِفقُونمو ٍر فَألنفُِسكُمخَي تُنِفقُواْ ِمن * 

 الَ يستَِطيعون ضربا ِفي اَألرِض يحسبهم الْجاِهُل َأغِْنياء ِمن التَّعفُِّف ِللْفُقَراء الَِّذين ُأحِصرواْ ِفي سِبيِل اللِّه

ِليمِبِه ع اللّه ٍر فَِإنخَي ا تُنِفقُواْ ِمنمافًا وِإلْح النَّاس َألُونسالَ ي ماهم ِبِسيمِرفُهم  * تَعالَهوَأم نِفقُوني الَِّذين
سورة ) ٢٧٤-٢٧٢([ }يِل والنَّهاِر ِسرا وعالَِنيةً فَلَهم َأجرهم ِعند ربِهم والَ خَوفٌ علَيِهم والَ هم يحزنُونِباللَّ

كانوا يكرهون أن :  قال-مارضي اهللا تعالى عنه- عن ابن عباس :قال أبو عبد الرحمن النسائي" :]البقرة
لَّيس علَيك هداهم ولَِكن اللّه يهِدي { :فنزلت هذه اآلية، ركين فسألوا فرخص لهميرضخوا ألنسابهم من المش

 كُمفَّ ِإلَيوٍر يخَي ا تُنِفقُواْ ِمنمِه اللِّه وجِتغَاء وِإالَّ اب ا تُنِفقُونمو ٍر فَألنفُِسكُمخَي ا تُنِفقُواْ ِمنمشَاء ون يم
  ."}تُظْلَمونوَأنتُم الَ 

  :أما بعد، والسالم على رسول اهللا والصالة ،الحمد هللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم

من كانوا يكرهون أن يجعلوا شيئاً  -رضوان اهللا عليهم–أن الصحابة ثر ابن عباس أمن اآلية والمراد ف
على قرابتهم من الكفار ت الصدقاما يخرجونه من  أن -عز وجل-فبين اهللا ، هم لقرابتهم من المشركينوصايا

اإلحسان  باهللا من فال يمنعهم شركهم، ال يضيع منه شيءها عند ربهم  سيجدون جزاء-عز وجل–قربة هللا 
 فإنها ؛الزكاةاآلية يستثنى منه في الخطاب هذا و، م من الصدقةكعليهم فإن كفرهم ليس بمانع لإليهم والتصدق 

  . واهللا أعلم،لوبهمتعطى للمشرك إال إذا كان من المؤلفة قال 

 ونظائرها في ]سورة فصلت) ٤٦([ }من عِمَل صاِلحا فَِلنَفِْسِه{: كقوله }وما تُنِفقُواْ ِمن خَيٍر فَألنفُِسكُم{ :وقوله"
وال ، نفقة المؤمن لنفسه:  قال الحسن البصري}وما تُنِفقُون ِإالَّ ابِتغَاء وجِه اللِّه{: وقوله، القرآن كثيرة

فال عليك ما يعني إذا أعطيت لوجه اهللا : وقال عطاء الخرساني، ينفق المؤمن إذا أنفق إال ابتغاء وجه اهللا
وال ، وحاصله أن المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه اهللا فقد وقع أجره على اهللا،  حسنوهذا معنى، كان عمله

  ."وهو مثاب على قصده،  أو مستحق أو غيره أو فاجٍربرِل أ،عليه في نفس األمر لمن أصاب

  :بثالثة أمورر المتحرجين من دفع صدقاتهم لقرابتهم من المشركين لسبب أو آلخر أراد اهللا سبحانه أن يذكّ

فال  -عز وجل-ربه إلى ا العبدتقرب بهيذلك قربة بر إنما ما يقدمه اإلنسان لنفسه من صدقة وأن : األول
  .}نِفقُواْ ِمن خَيٍر فَألنفُِسكُموما تُ{ : سبحانهقولهوذلك يخاف وال يخشى، 

وما تُنِفقُون ِإالَّ ابِتغَاء وجِه {:  فيه وهو قوله سبحانهاإلخالصشرط من في قبوله أن العمل ال بد  :الثاني
وبعض أهل العلم ،  فال عليك ما عمل هذا اإلنسان وحاله-عز وجل-أنك تريد وجه اهللا بما : والمعنى }اللِّه
 ونقبأنهم يحق -صلى اهللا عليه وسلم-أصحاب النبي عن  على سبيل اإلخباروردت اآلية هذه : يقول



 ٢

 على اشتراط اإلخالص هللا تدل فهي بمعنى الشرط هذه اآلية: قيلو،  فهي بمقام التزكيةاإلخالص في نفقاتهم

 يدفع عنهم ذلك معنىأنها تبين لهم  الذي يظهرو، ال تنفقوا إال ابتغاء وجه اهللا: كأنه يقول لهم، -عز وجل-
 فال عليكم ما يكون عليه عمل -عز وجل-أنتم إنما تريدون بذلك وجه اهللا : يقول لهم، االستشكال والتوقف

  .ق عليهتصدسان الذي يهذا اإلن

 جزاءه يوم يلقونه نفعها على صاحبها، وسيوفيه اهللا أجره غير منقوص فيه، وسيجد عائد أي نفقةن أ: الثالث

  . فقراءالقرابات ما دامواهذه ن اإلحسان إلى ملمرء ا يتمنع فال

والحديث المخرج في الصحيحين  }كُم وَأنتُم الَ تُظْلَمونوما تُنِفقُواْ ِمن خَيٍر يوفَّ ِإلَي{: ومستند هذا تمام اآلية"
:  رجلقال((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-عن أبي هريرة 

، ق على زانيةصدفأصبح الناس يتحدثون تُ، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، ألتصدقن الليلة بصدقة
فأصبحوا ،  فخرج بصدقتها فوضعها في يد غني،ألتصدقن الليلة بصدقة، اللهم لك الحمد على زانية: فقال

 فخرج بصدقته فوضعها ،ليلة بصدقةألتصدقن ال، اللهم لك الحمد على غني: قال، ق على غنيصديتحدثون تُ
 وعلى غني ،اللهم لك الحمد على زانية: فقال، ق الليلة على سارقصدفأصبحوا يتحدثون تُ، في يد سارق
ولعل ، وأما الزانية فلعلها أن تستعف بها عن زناها، ا صدقتك فقد قبلتأم: تي فقيل لهفُأ، وعلى سارق

  ."١))عل السارق أن يستعف بها عن سرقتهول، الغني يعتبر فينفق مما أعطاه اهللا

اإلنسان من صالح فال يمنع حال  ،تقرر معنى اآلية في الصدقة على الزانية والغني والسارقهذا الرواية 
كذا و ،ففي كل كبد رطبة أجر العبد الكفر ولو خالط ه إليه والصدقة عليل البر واإلحساناصإيمن  وفساد

تلطف في إيصال الينبغي لكن ونه يعطى ولن يتر اهللا أجر المتصدق،  للمستكثر منها، فإإعطاء الصدقة
  . في باطلاالمناسبة لمن علم من حاله أنه يستعين بهطريقة ال بالصدقة

 يعني المهاجرين الذين انقطعوا إلى اهللا ]سورة البقرة) ٢٧٣([ }ُأحِصرواْ ِفي سِبيِل اللِّهِللْفُقَراء الَِّذين { :وقوله"
 ، وليس لهم سبب يردون به على أنفسهم ما يغنيهم،وسكنوا المدينة، -صلى اهللا عليه وسلم-ه وإلى رسول

، هو السفر: والضرب في األرض، لتسبب في طلب المعاشل يعني سفراً }الَ يستَِطيعون ضربا ِفي اَألرِض{و
 ]سورة النساء) ١٠١([ }جنَاح َأن تَقْصرواْ ِمن الصالَِةوِإذَا ضربتُم ِفي اَألرِض فَلَيس علَيكُم {: قال اهللا تعالى

عِلم َأن سيكُون ِمنكُم مرضى وآخَرون يضِربون ِفي الَْأرِض يبتَغُون ِمن فَضِل اللَِّه وآخَرون {: وقال تعالى
  ." اآلية]سورة المزمل) ٢٠([ }يقَاِتلُون ِفي سِبيِل اللَِّه

ه قولاآليات وهو ما سبق من إلى  }ِللْفُقَراء الَِّذين ُأحِصرواْ ِفي سِبيِل اللِّه{: قوله سبحانهأن يرجع  يحتمل
لَّيس علَيك هداهم ولَِكن اللّه يهِدي من يشَاء وما تُنِفقُواْ ِمن خَيٍر فَألنفُِسكُم وما تُنِفقُون ِإالَّ ابِتغَاء {: سبحانه

 ونالَ تُظْلَم َأنتُمو كُمفَّ ِإلَيوٍر يخَي ا تُنِفقُواْ ِمنمِه اللِّه وجاء* واجعلوا هذه النفقات للفقراء والمعنى  }ِللْفُقَر
  .م أولى الناس بصدقاتكم ونفقاتكمهف، الذين أحصروا في سبيل اهللا

  .ر ذلك مما يمكن أن يقدر هاهناأو غي،  عليهمأنفقوا: على تقديرمعنى اآلية أن يكون ويحتمل 

                                                

ر  باب ثبوت أج–، ومسلم في كتاب الزكاة )٢/٥١٦) (١٣٥٥( باب إذا تصدق على غني وهو ال يعلم برقم – البخاري في كتاب الزكاة  رواه- 1
  ).٢/٧٠٩) (١٠٢٢(المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها برقم 



 ٣

فمن أهل العلم ، "حصروا" و"أحصروا"  سبق الكالم على هذه اللفظة}ُأحِصرواْ ِفي سِبيِل اللِّه{: قوله سبحانهو
أو حصر نفسه عن ، حصار الواقع من جهة العدو واحد سواء كان ذلك اإلمعناهمايجعل هما ومن ال يفرق بين

  .اشتغل بالجهاد وتفرغ له  بأنالتقلب والسعي في األرض

 قال إالي، فال  على معنى محددمن جهة اللغة داالً "أحصروا"صيغة  يجعل هذا اللفظ ب-رحمه اهللا-وابن جرير 

 مما عن التجارة والتكسبلما تفرغوا للجهاد شغلوا به هؤالء و، تفرغه لعمل يقوم بهفيمن حصر نفسه بسبب 
  .أدى إلى عوزهم وفقرهم

  السفر للتجارة والتقلب في األرض؛ ألن العدو يطلبهم فلم يستطيعواحصرهم العدون م مهإن: قال بعضهمو

  .ضطرهم ذلك إلى البقاء في المدينة مما ا،خذوافإذا ذهبوا ُأ، ويتربص بهم في كل مكان

فَِإن ُأحِصرتُم فَما استَيسر ِمن {: -تبارك وتعالى-مر عند قوله اإلحصار فظة ما ورد في لوالكالم على 
هل يكون ذلك مختصاً ، وبناء عليه وقع الخالف في اإلحصار في الحج أو العمرة ]سورة البقرة) ١٩٦([ }الْهدِي

  .اهللا أعلم بالصواب ،؟بحصر العدو أو أن جميع صور الحصر داخلة فيه

 أغنياء من تعففهم في ميحسبه،  الجاهل بأمرهم وحالهم: أي} التَّعفُِّفيحسبهم الْجاِهُل َأغِْنياء ِمن{: وقوله"
:  قال-رضي اهللا تعالى عنه- وفي هذا الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة ، ومقالهمهملباسهم وحال

 ،ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا 
،  عليهتصدقَفطن له في وال ي، يغنيهنى ولكن المسكين الذي ال يجد ِغ، واألكلة واألكلتان،قمة واللقمتانوالل

  ." أيضاً-رضي اهللا تعالى عنه-وقد رواه أحمد من حديث ابن مسعود ، ٢)) الناس شيئاًوال يسأُل

الحال ب وال ،...عطني ونحوهأ:  كأن يقول،الال بالمق، ال يسألون صراحة وال يتعرضون للسؤالفهذا الصنف 
  . أنه محتاجهميفهم ويقف أمامهم مكأن يتعرض للناس في طريقه

ِسيماهم ِفي {: كما قال تعالى،  بما يظهر لذوي األلباب من صفاتهم: أي}تَعِرفُهم ِبِسيماهم{: وقوله"
  ."]سورة محمد) ٣٠([ }لْقَوِل اولَتَعِرفَنَّهم ِفي لَحِن{: وقال، ]سورة الفتح) ٢٩([ }وجوِهِهم

، وذلك يشمل ما ذكره المفسرون في معنى هذه اآلية،  فقرهم وحاجتهمالمتفرس يعرفهم ويدركأن بمعنى 
، ... وحركاته كصفرة وشحوب وصعوبة في مشيه من مالمح وجههصاحب العلة يعرف بما يظهر عليهف
  .... ومسكنتهثيابه ورثاثتهة برذاذالفقير يعرف و

فإن من ، ويكلفون الناس ما ال يحتاجون إليه،  ال يلحون في المسألة: أي}الَ يسَألُون النَّاس ِإلْحافًا{: وقوله"
  ."سأل وله ما يغنيه عن السؤال فقد ألحف في المسألة

أبشع و، هئيشتمل به في جميع أعضا ل اإلنساناهيعط الذي وأصل الكلمة من اللحاف، بمعنى اإللحاح: اإللحاف
،  في المسألةاإللحاف الءؤ عن ه-عز وجل- نفى اهللا ولذلك، السؤال اإللحاح في  وأقبحهاالمسألةصور 

هذا يفهم منه معارضة المنطوق السابق و، من غير إلحافلكن أنهم يسألون في اآلية  مفهوم المخالفةمقتضى و

                                                

 باب المسكين الذي ال يجد – مسلم في كتاب الزكاة رواه، و)٤/١٦٥١) (٤٢٦٥( باب تفسير سورة البقرة برقم – البخاري في كتاب التفسير  رواه- 2
  ).٢/٧١٩) (١٠٣٩(غنى يغنيه وال يتفطن له فيتصدق عليه برقم 



 ٤

العفيف إنما سمي بذلك؛ ألنه ال يطلب و }هم ِبِسيماهميحسبهم الْجاِهُل َأغِْنياء ِمن التَّعفُِّف تَعِرفُ{: وهو قوله
  .وما أطلق عليهم لفظ العفيف،  الجاهل أغنياءمالناس شيئاً، وال يكلم أحداً في حاجته، وإال لما ظنهمن 

 ،وذلك أبلغ في النفي، ن الشيء قد يرد نفيه مقيداً والمراد نفيه أصالًإ: والجواب عن هذا اإلشكال أن يقال
فهذا   يقصد إثبات مفهوم المخالفة منها،مول،  ذكر صفة في السؤال تستثقلها النفوس وتستقبحها فنفاهاهناو

إذا ، موجود في كالم العرب وفي أشعارهمالتعبير وهذا ، ال يسألون ال بإلحاف وال بغير إلحافالصنف 
مباشرة إذا  أحياناً بصورة ونها ويقيد، بعض األوصاف السيئة عن الممدوح إنسانا نفواأرادوا أن يمدحوا

  .واهللا أعلم،  فينفيها،نفرتالنفوس سمعتها 

صلى اهللا -سرحتني أمي إلى رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-وروى اإلمام أحمد عن أبي سعيد "
، عف أعفه اهللاتساومن ، من استغنى أغناه اهللا((: فاستقبلني فقال: قال،  أسأله فأتيته فقعدت-عليه وسلم

، ناقتي الياقوتة خير من أوقية: فقلت: قال ،٣))ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف،  كفاه اهللاىن استكفمو
  . وهكذا رواه أبو داود والنسائي،فرجعت فلم أسأله

زاء وسيجزي عليه أوفر الج،  ال يخفى عليه شيء منه: أي}وما تُنِفقُواْ ِمن خَيٍر فَِإن اللّه ِبِه عِليم{: قوله
  ."وأتمه يوم القيامة أحوج ما يكون إليه

والمعنى أن اهللا  ،عد مبطن متضمن للجزاءهذا و }وما تُنِفقُواْ ِمن خَيٍر فَِإن اللّه ِبِه عِليم{: قوله سبحانه
 بين هذه اًأن ثمة ترابطمتوهم قد يتوهم و من أجوركم شيئاً،  يضيع ولن،سيجازيكم علي نفقاتكم وصدقاتكم

وما تُنِفقُواْ ِمن خَيٍر يوفَّ {: أن قوله سبحانهذلك ا مه بيناًفرقهناك ية والتي قبلها في المعنى، والصواب أن اآل
ِإلَيفهو ،وركم شيئاًمن أج وال بخس من غير نقصوافياً كامالً أن جزاءكم تأخذونه يراد به داللته صريحة  }كُم 

ة في فداللة اآلية غير صريح } تُنِفقُواْ ِمن خَيٍر فَِإن اللّه ِبِه عِليموما{:  وأما قوله سبحانه،صريح الداللة
  .الجزاءالجزاء، إنما هو وعد مبطن يتضمن 

علَيِهم والَ هم الَِّذين ينِفقُون َأموالَهم ِباللَّيِل والنَّهاِر ِسرا وعالَِنيةً فَلَهم َأجرهم ِعند ربِهم والَ خَوفٌ {: وقوله"
نُونزحاألوقات   في جميع،لمنفقين في سبيله وابتغاء مرضاتهلهذا مدح منه تعالى  ]سورة البقرة) ٢٧٤([ }ي

  ."واألحوال من سر وجهار، ليل ونهارمن 

في إذا كان ،  البذل واإلحسان واإلنفاقوهذا أكمل ما يكون في، وال يتردد الحاجة فهو ال يتوقف حيث وجدتْف
 الحاجة فهو سباق إلى حيث وجدتْوالمقصود أنه ، عالنيةبادر بها حال العالنية  في وأ ،مقام السر قدمها سراً

  .ذلك

صلى اهللا عليه -كما ثبت في الصحيحين أن رسول اهللا ،  أيضاًحتى إن النفقة على األهل تدخل في ذلك"
وفي رواية عام ، ه مريضاً عام الفتح حين عاد-رضي اهللا تعالى عنه- قال لسعد بن أبي وقاص -وسلم

                                                

قال شعيب و، )٣/٩) (١١٠٥٧( أحمد في مسنده برقم رواهو، )٥/٩٨) (٢٥٩٥( النسائي برقم رواهو، )٢/٣٤) (١٦٣٠( أبو داود برقم اه رو- 3
  .إسناده قوي: األرنؤوط 



 ٥

 حتى ما تجعل في في ،وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه اهللا إال ازددت بها درجة ورفعة((: حجة الوداع

  .٤))امرأتك

:  أنه قال-صلى اهللا عليه وسلم-عن النبي ، -رضي اهللا تعالى عنه-وروى اإلمام أحمد عن أبي مسعود 

  .أخرجاه. ٥))أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقةإن المسلم إذا أنفق على ((

الَ خَوفٌ { فـ ،أي يوم القيامة على ما فعلوا من اإلنفاق في الطاعات }فَلَهم َأجرهم ِعند ربِهم{: وقوله
نُونزحي مالَ هو ِهملَيتقدم تفسيره}ع ".  

 البذل الذي بذلوه، والعطية التي أعطوها، والنفقات الء قلقون على هذاؤ، وهلما كان المال عزيزاً على النفوس
: األمر الذي يتوجه إليه االهتمام بقولهقدم لما وذلك ،  على سواهالمعمول -عز وجل– قدم اهللا التي أنفقوها،

}ِهمبر ِعند مهرَأج معلى مصير هذه النفقات والمآل الذي ينتظرهمفأراد اهللا أن يطمئنهم  }لَه.  

  }الَ خَوفٌ علَيِهم والَ هم يحزنُون{ :سبحانهوقوله 

  . القلق من أمر مستقبل:خوف هوال

الء المنفقون أموالهم بالليل ؤ القلق بسبب أمر فائت، وقد يستعمل أحدهما في مكان اآلخر، فه:ن هووالحز
وف، وكذلك أيضاً ال يحزنون على والنهار، سراً وعالنية، ال يخافون شيئاً في المستقبل، فاهللا يؤمنهم من المخا

  .همئبذلهم وعطال جزاء من اهللا لهمإكراماً أمر فائت 

 .واهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه

                                                
الثلث برقم  باب الوصية ب–، ومسلم في كتاب الوصية )٥/٢٠٤٧) (٥٠٣٩( باب فضل النفقة على األهل برقم – البخاري في كتاب النفقات  رواه- 4
)٣/١٢٥٠) (١٦٢٨.( 

 باب فضل النفقة – مسلم في كتاب الزكاة رواهو، )٥/٢٠٤٧) (٥٠٣٦(برقم  باب فضل النفقة على األهل - في كتاب النفقات  البخاري رواه- 5
 ).٤/١٢٠) (١٧١٢٣( أحمد برقم رواه، و)٢/٦٩٥) (١٠٢٢(والصدقة على األقربين والزوج واألوالد والوالدين ولو كانوا مشركين برقم 



 ١

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )١١٦ (تفسير ابن كثيرتهذيب  في المصباح المنير

   خالد بن عثمان السبت/الشيخ

  

  . وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد

با الَ يقُومون ِإالَّ كَما يقُوم الَِّذي الَِّذين يْأكُلُون الر{:  في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
 اءهن جا فَمبالر مرحو عيالْب لَّ اللّهَأحا وبِمثُْل الر عيا الْبقَالُواْ ِإنَّم مِبَأنَّه ذَِلك سالْم ِمن طَانالشَّي طُهتَخَبي

م فَلَه ىِه فَانتَهبن رِعظَةٌ مومونا خَاِلدِفيه مالنَّاِر ه ابحَأص لَِئكفَُأو ادع نمِإلَى اللِّه و هرَأملَفَ وا س{ 

  .]سورة البقرة) ٢٧٥([

 المخرجين الزكوات المتفضلين بالبر والصدقات لذوي الحاجات ،لما ذكر تعالى األبرار المؤدين النفقات"
وأموال الناس بالباطل وأنواع الشبهات،  ع في ذكر أكلة الرباوالقرابات في جميع األحوال واألوقات شر

الَِّذين يْأكُلُون الربا الَ {:  فقال،م منها إلى بعثهم ونشورهمفأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامه
سالْم ِمن طَانالشَّي طُهتَخَبالَِّذي ي قُوما يِإالَّ كَم ونقُومن من قبورهم يوم القيامة إال كما يقوم  أي ال يقومو}ي

  .المصروع حال صرعه، وتخبط الشيطان له، وذلك أنه يقوم قياماً منكراً

  ." رواه ابن أبي حاتم،آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنوناً يخنق: -مارضي اهللا تعالى عنه-وقال ابن عباس 

  :ما بعد أ،رسول اهللالحمد هللا، والصالة والسالم على ، رحمن الرحيمالبسم اهللا 

وجه االرتباط بين و مه على هذه اآلية يعرف بالمناسبة في أول كال-رحمه اهللا-ذكره الحافظ ابن كثير فما 
الناس  -عز وجل–فقد جعل اهللا  ،ليس بين آية وآية في هذه اآليات بين مقطع ومقطع،، والمناسبة اآليات
  : في التعامل مع المالاًأقسام

  .وابتغاء رضوانه -عز وجل- إلى اهللا ةقربفي وجوه الخير له المنفق ما: األول

  . ماله بخالً وشحاًسكممال: الثاني

من قبورهم يوم القيامة إال أي ال يقومون  الء هم أكلة الرباؤ، وهأموال الناس بغير حق على سلطالمت: الثالث
  . واهللا تعالى أعلم،آلية تفسر به اهذا أحسن ماوكما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له، 

  :نيمرأمعناه يحتمل  }الَ يقُومون ِإالَّ كَما يقُوم الَِّذي يتَخَبطُه الشَّيطَان ِمن الْمس{ :قوله سبحانهو

 من المس : قولهال يقومون من المس إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان، فيكونالذين يأكلون الربا أن : األول
  .مرجوحوهذا االحتمال يقومون، : له بقواًمرتبط

 من قبورهم إال كما يقوم الممسوسالذين يأكلون الربا ال يقومون أن  ؤداهوم ،أحسن منه االحتمال اآلخرو

هذا هو المعنى ال إلى قيامهم هم، يرجع إلى قيام هذا األخير، الذي يتخبطه الشيطان من المس، فمن المس 
  . أعلمواهللا

وهذه اآلية ،  عشواءطَ خبطأو يخِبفالن يتخبط، : يقال ،وال اهتداءلى غير استواء،  هو الضرب ع:والتخبط
 هأن الصرع سبببه فيها الصرع، وال يفهم منه ينص صريح في أن الشيطان يالبس اإلنسان مالبسة يص



 ٢

نما وإفقد يكون الصرع بسبب أورام في الدماغ، أو أبخرة تصعد من المعدة إلى الدماغ، الشيطان فحسب، 
  . واهللا أعلم،ذكرت فقط هذا المعنى بهذا التصوير لحال هذا المرابي

 ،حاتم أبي ابن رواه ،يخنق مجنوناً القيامة يوم يبعث الربا آكل :-ماعنه تعالى اهللا رضي- عباس ابن وقال"
 ونح حيان بن ومقاتل ،وقتادة ،أنس بن والربيع ،والسدي ،جبير بن وسعيد ،مالك بن عوف عن وروي :قال
  .ذلك

 نهر على فأتينا :الطويل المنام حديث في -عنه تعالى اهللا رضي- جندب بن سمرة عن البخاري روى وقد

 عنده جمع قد رجل النهر شط على وإذا يسبح سابح رجل النهر في وإذا الدم، مثل أحمر :يقول كان أن حسبت

 فيلقمه فاه، له فيفغر عنده الحجارة جمع قد الذي ذلك يأتي ثم يسبح، ما يسبح السابح ذلك وإذا كثيرة، حجارة

  .الربا آكل أنه تفسيره في فذكر ،حجراً

 على العتراضهم بذلك وزواج إنما أي }الربا وحرم الْبيع اللّه وَأحلَّ الربا ِمثُْل الْبيع ِإنَّما قَالُواْ ِبَأنَّهم ذَِلك{ :وقوله

 البيع أصل بمشروعية يعترفون ال المشركين ألن البيع؛ على للربا منهم قياساً هذا وليس شرعه، في اهللا أحكام

 الْبيع ِإنَّما{ :قالوا وإنما البيع، مثل الربا إنما :لقالوا القياس باب من هذا كان ولو القرآن، في اهللا شرعه الذي

 وقد هذا، مثل هذا أي الشرع، على نهمم اعتراض وهذا ،؟هذا وأبيح هذا رمح فلم نظيره، هو أي ،}الربا ِمثُْل

  ."هذا وحرم هذا أحل

  :أمران قياسال باب من ليس بالربا البيع تشبيههم بأن قوللل -اهللا رحمه- كثير ابن الحافظَ دفع ما

 ال فهم بينهما، جامعة لعلة حكم في بفرع أصل إلحاق هو إنما والقياس أصالً، الشرع بحكم يقرون ال أنهم :األول
   ...وال بالعلة وال بالفرع وال باألصل ال يعترفون

 الكالم وإنما حالل، أنه اإليمان أهل بين عليه متفق البيع أن ومعلوم الربا، مثل البيع إنما :قالوا أنهم :الثاني

  .فيه؟ المختلف على عليه المتفق اسقي صحي فكيف الربا، في والخالف

 أن الجواب ؟وعكسوها القضية قلبواف الربا مثل البيع إنما :لواقا يوم الشرع على الكفار اعترض وجه ما :قيل فإذا

 استحاللهم لعظم الربا جعلوا بحيث ،المفسرون ذكر كما المكابرة في منهم مبالغةال هذا قولهم إلى دعاهم ماإن :يقال

  .أعلم تعالى واهللا ،العكس يحدث أن المفترض مع فرع، كأنه البيعو أصل، كأنه له

 قوله في ةالوارد المنكرة الهيئة بهذه القبور من قيامهم اهللا ذكر ألجله الذي السبب في مفسرينال أفهام واختلفت

 ِإنَّما قَالُواْ ِبَأنَّهم ذَِلك الَِّذين يْأكُلُون الربا الَ يقُومون ِإالَّ كَما يقُوم الَِّذي يتَخَبطُه الشَّيطَان ِمن الْمس{ :سبحانه

الْبعا ِمثُْل يبالر{  

  .وصدرها اآلية ظاهر عليه يدل ماك ،الربا أكلهم هو العقوبة هذهل السبب أن إلى المفسرين بعض فذهب

 قَالُواْ ِبَأنَّهم{ :قوله وهو بعده ما عليه يدل كما للربا الًمستح كان لمن جعلت العقوبة هذه أن إلى بعضهم وذهب

  .}االرب ِمثُْل الْبيع ِإنَّما

 يفيد موصول اسم "الذين" ألن- }الربا يْأكُلُون الَِّذين{ العموم بصيغة جاء دام ما اآلية لفظ نإ :القول الصوابو

 وجوه غالب ألنه اآلية؛ في اآلكل ذكر -وجل عز– اهللا إنماو ،المستحلو اآلكل على يصدق فهو -العموم

 لما -وجل عز- اهللا ولذلك اآلية، هذه في داخل فهو ؟الربا من االنتفاع صار وجوهال من وجه بأيف وإال االنتفاع،



 ٣

 :قال من كلف ولذلك ،به ينتفع الذي التصرف من لون بأي فيه تصرف من أراد اليتامى، أموال يأكلون الذين توعد

 أكبر اًركف هذا هكالمب يكفر فهذا ،هب إال العالم اقتصاد يقوم وال تصاد،االق عصب أنه وأ الربا، مثل البيع إنما

   .الملة من به يخرج

  .اآلية في الوعيد يشمله ممن أيضاً فهذا عليه نفسه تغلبه أو للمال حباً أو طمعاً الربا يأكل وبعضهم

 يكون أن يمكن ألنه ؛لقائل بحجة }الربا ِمثُْل الْبيع ِإنَّما{ :قولهمل العقوبة هذه همقاالستحق اآلية في التعليل وليس

 ما آخر وهي الربا، تحرم نزلت أصالً اآلية وهذه اآليات، فنزلت المشركين مع وقعت حالة ارباعتب ذلك ذكر

 من تتقاضى ثقيف جاءت ،لإلسالم ثقيفو قريش قلب اهللا فتح لماو ،الجاهلية في به يتعاملون الناس وكان نزل،

 عليه اهللا صلى- اهللا سولر نسأل حتى شيئاً نعطيكم ال :فقالوا ربوية، اًروضق يقرضونهم كانوا وقد قريش،

   .-وسلم

 الءهؤ على ردك جاءتو الربوية األموال من شيئاً أحد ىطتعاي أن من منعت هذه لرباا آية أن فالحاصل

   .له يذعنوا وأ يستسلموا ولم الحكم، لهذا ينقادوا لم الذي المشركين

 عليهم، رداً الكالم تمام من يكون أن يحتمل ]البقرة سورة )٢٧٥([ }الربا وحرم الْبيع اللّه وَأحلَّ{ :تعالى وقوله"

 معقب ال الذي الحكيم العليم وهو حكماً، وهذا هذا بين اهللا بتفريق علمهم مع االعتراض، من قالوه ما على أي

 لهم، فيبيحه عباده ينفع وما ومصالحها، األمور بحقائق العالم وهو يسألون، وهم يفعل عما يسأل وال لحكمه،

  ."الطفل بولدها الوالدة من بهم أرحم وهو عنه، فينهاهم يضرهم وما

  :احتماالت ثالثة }الربا وحرم الْبيع اللّه وَأحلَّ{ اآلية من المقطع هذا إيراد في يحتمل

  .المبطلين الناس هؤالء دعوى عن النظر بغض الحكم، لتقرير جديدة جملة هاأن -

 ،الربا مثل البيع إنما :يقولون كأنهم وشرعه، اهللا حكم على بها ترضونيع ،قولهم جملة من كونت أن -
 .بعد فيه القول وهذا الربا؟ ويحرم البيع اهللا حلي لماذاف

 إنما :قالوا همألن ؛قبله بما المقطع التصال االحتماالت بأقر القول وهذا ،معليه الرد قبيل من تكون أن -

 .الربا وحرم البيع أحل بأنه همعلي -وجل عز– اهللا فرد الربا، مثل البيع

 أن والمعترضين الشبهات وأصحاب المبطلين على الرد عند يجب ال أنه وهي ،عظيمة فائدة الرد هذا من يستفادو

 مما والحس العقل بدالئل المناظرة كانت وإن ،للوحي ينقاد ال لمن المقنعة العقلية الدالئل على مشتمالً يكون

  .أعلم اهللاو ،به المؤمن غير للحق المعاند لها يخضع

 الربا، عن اهللا نهي بلغه من أي }اللِّه ِإلَى وَأمره سلَفَ ما فَلَه فَانتَهى ربِه من موِعظَةٌ جاءه فَمن{ :قال ولهذا"

 ،]المائدة سورة )٩٥([ }سلَف عما اللّه عفَا{ :لقوله المعاملة، من سلف ما فله إليه الشرع وصول حال فانتهى
 هاتين، قدمي تحت موضوع الجاهلية في رباً وكل(( :مكة فتح يوم -وسلم عليه اهللا صلى- النبي قال وكما

 كما سلف، عما عفا بل الجاهلية، حال في المأخوذة الزيادات برد يأمرهم ولم .١))العباس ربا أضع رباً وأول

                                                
  األلباني في صحيح وضعيف الجـامع الـصغير بـرقم         ، وصححه   )٢/١٠٢٢) (٣٠٧٤(، وابن ماجه برقم     )٥/٢٧٣) (٣٠٨٧(رواه الترمذي برقم     - 1

)٣٨٣١.(  



 ٤

 الربا من أكل كان ما }سلَفَ ما فَلَه{ :والسدي ،جبير بن سعيد قال ،}اللِّه ِإلَى وَأمره سلَفَ ما فَلَه{ :تعالى قال

  ."التحريم قبل

 تبارك- وقوله ،}سلَف عما اللّه عفَا{ :الصيد مسألة في -وتعالى تبارك- كقوله القرآن في نظائر لها اآلية هذه

 صريحة داللة تدل وهي ،]النساء سورة )٢٢([ }سلَفَ قَد ما ِإالَّ النِّساء من آباُؤكُم نَكَح ما تَنِكحواْ والَ{ :-وتعالى

  :صور أربع المسألة هذهلو برده، يطالب ال فإنه الحكم نزول قبل الربا أموال من شيئاً أخذ من بأن

 هتعامل من حصله والباقي مليون، منها همال رأس الحكم، ولنز قبل مليون مائة يملك إنسان  :األولى الصورة
 خطاب هيبلغ لم ووه الخطاب، بلوغ التكليف شروط من ألن الربوية؛ األموال من بالتخلص يكلف فال ربا،الب

 أن عليه فالواجب ذلك بعد بالربا أخذه ماو ،التكليف ويشمله الخطاب يعمه الحكم نزول بعد لكن للمكلفين، الشارع

  .أمواله وسؤر ويستبقي يرده

 من كله والباقي آالف، عشرة منها همال رأس ألف، مائة يملك وهو الحكم نزول بعد أسلم رجل :الثانية الصورة

 ،إسالمهم حال الربا يتعاطون منفي حكمال هذاو ،قبله ما يجب اإلسالم ألن ؛منها بالتخلص يطالب ال فهذا الربا،
  .إسالمه بعد الربا أموال من شيئاً يأخذ أن بحال له يجوز ال ولكن

 يبلغه لمو ،به وتعامل الربا وتعاطى وشرعه، دينه أحكام من يئاًش يعرف ال بعيد مكان في شأن من :الثالثة الصورة

 ،يبلغه لم وهو الخطاب، بلوغ التكليف شروط من ألن ؛ةالسابق الربوية األموال من بالتخلص يطالب فال الحكم،
  .سلف عما اهللا فعفا

 وسءر فَلَكُم{ :-وجل عز– اهللا قال كما الءؤفه ه،من يتوب أن له بدا ثم بالربا تعامل من :الرابعة الصورة

اِلكُموله يحل لم ،ينتِه لمو -وجل عز- اهللا حكم يعرف اًظالم اًمتعدي نساناإل هذا كان فلما ،]البقرة سورة )٢٧٩([ }َأم 

 اتفاق، محل ليس هذا ولكن ،جميعها الربوية األموال تلك من يتخلص أن له بد ال بل ،الربا أموال من يءش أخذ

 وأنه الناس على تيسيرو للتوبة، تسهيل هذا :ويقولون يرجعها، أن عليه يجب ال همثل أن يرى العلم أهل بعضف

  .أعلم واهللا ،}اللِّه ِإلَى وَأمره سلَفَ ما فَلَه فَانتَهى ربِه من موِعظَةٌ جاءه فَمن{ :تعالى هقول عموم في يدخل

  ."عنه له اهللا نهي بلوغ بعد ففعله الربا إلى أي }عاد ومن{ :تعالى اهللا قال ثم"

 ذكر ما إلى عاد أي االستحالل وهو آخر معنى تحتمل اآلية لكن بالفعل، العود فسر -اهللا رحمه- كثير ابن الحافظ

 النار أصحاب من فإنه به، متعامالً هل مستحالً كان لمن المنتظر والوعيد الربا حكم اهللا بين ما بعد االستحالل من

  .}خَاِلدون ِفيها هم النَّاِر َأصحاب فَُأولَِئك عاد ومن{ :سبحانه قال ،جملتهم من ألنه الكفار؛ خلود فيها يخلد

 يك لم نساناإل نكا إذا وذلك ،لفعلل العود من بأنه }عاد ومن{ :سبحانه قوله فسرنا إذا إشكال ورود يتوهم قد ناوه

  السبب؟ لهذا الوعيد من يخرج فهل به تعامل أو قبل من تعاطاه قد

  :بمعنيين تأتي العرب لغة في عاد إن :يقال أن الجواب

  .الشيء إلى الرجوع :األول

   :الشاعر قول شواهده ومن قبل، من عليه يكن لم ولو مطلقاً، الصيرورة بمعنى :الثاني

ــراب شــاب إذا ــت الغ ــي أتي   أهل
  

ــ   ــار ادوع ــاللبن الق ــب ك   الحلي
  



 ٥

 عاد كهالً، الشاب عاد ،الضرع في اللبن يعود حتى :قولهم ومنه الحليب، كاللبن القار صار أي هنا عاد فمعنى

 بمعنى عاد فيها أتت األمثلة هذه وكل خالً، الخمر عاد ثلجاً، الماء عاد حطباً، الشجر عاد مريضاً، الصحيح

  .صار

 َأو َأرِضنَآ من لَنُخِْرجنَّكُم{ :لرسلهم قالوا يوم ،الرسل أقوام من الكفر أهل لسان على كتابه في اهللا حكاه ما منهو

نودنَا قَِد{ :قوله وكذا ؟قبل من ملتهم على كانوا هلف ]إبراهيم سورة )١٣([ }ِملَِّتنَا ِفي لَتَعيلَى افْتَرا اللِّه عكَِذب ِإن 

 بهذين عاد إلتيان نوه قدو ]األعراف سورة )٨٩([ }ِفيها نَّعود َأن لَنَا يكُون وما ِمنْها اللّه نَجانَا ِإذْ بعد ِملَِّتكُم ِفي عدنَا

  .أعلم واهللا ،ونحوه كالثعالبي اللغة فقه في كتب ممن جماعة المعنيين

  ."}خَاِلدون ِفيها هم لنَّاِرا َأصحاب فَُأولَِئك{ :قال ولهذا ،الحجة عليه وقامت العقوبة استوجب فقد"

 من اآلية وهذه عذابها، من لهم نجاة وال منها يخرجون ال للنار مالزمون فهم للشيء، المالزمة تعني :الصحبة

 في بالخلود المقصود نإ :لقا بعضهمو ،تفسير أو بتأويل اله يتعرض الو جاءت كما رمرتُ التي الوعيد نصوص

  .أعلم واهللا ،خلوداً هتسمي العرب إذ ؛طويلة مدة البقاء هو اآلية

 كَما ِإالَّ يقُومون الَ الربا يْأكُلُون الَِّذين{ نزلت لما :قال -عنه تعالى اهللا رضي- جابر عن داود أبو روى وقد"

قُومالَِّذي ي طُهتَخَبي طَانالشَّي ِمن سفليؤذن رةبالمخا يذر لم من(( :-وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول قال }الْم 

٢))ورسوله اهللا من بحرب
  .يخرجاه ولم مسلم شرط على صحيح :وقال مستدركه في الحاكم ورواه 

 في الرطب اشتراء :وهي والمزابنة األرض، من يخرج ما ببعض المزارعة :وهي رةبالمخا حرمت وإنما

  ."األرض وجه على بالتمر النخل وسءر

 الرطب ألن ذلكو المقدار، جهالة إلى ترجع التحريم علةو ،...بـ فيقدره الرطب ءأقنا إلى ينظر الخارص بتقدير

 عليه اهللا صلى– النبي رخص لكن بالتفاضل، كالعلم بالتماثل الجهل أن :الربويات في والقاعدة جف، إذا ينقص

 لغرض ال لنفسه لشخصا هأراد إذا أوسق، خمسة دون فيما العرايا بيع وهو الأ منه اًنوع المزابنة بيع من -وسلم

  .أعلم واهللا ،التجارة

 وما اءاألشي هذه حرمت إنما األرض، وجه على بالحب الحقل في سنبله في الحب اشتراء :وهي والمحاقلة"

 على األبواب أشكل من الربا وباب الجفاف، قبل الشيئين بين التساوي يعلم ال ألنه الربا؛ لمادة حسماً شاكلها

  .العلم أهل من كثير

 عليه اهللا صلى- اهللا رسول أن وددت ثالث :-عنه تعالى اهللا رضي- الخطاب بن عمر المؤمنين أمير قال دوق

  .الربا أبواب من وأبواب ،والكاللة ،دالج :هإلي ننتهي عهداً فيهن إلينا عهد -وسلم

  ."الربا شائبة فيها التي المسائل بعض بذلك يعني

 فرع وال أصل له ليس من وهو :الكاللة أماو ،فيها الصحابة بين ديدالش فللخالف األخوة مع الجد مسألة أما

 :نفسه عن يقول -عنه اهللا رضي- عمر كان نإو حواشي،ال من كلهم ورثته أن بمعنى النسب، تكلله من وارث،

 أغلظ ما شيء في لي أغلظ وما الكاللة، في راجعته ما شيء في -وسلم عليه اهللا صلى– اهللا رسول راجعت ما

                                                
، وضعفه األلباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم )٢/٣١٤) (٣١٢٩(، والحاكم في مستدركه برقم )٣/٢٧٢) (٣٤٠٨(رواه أبو داود برقم  - 2
)١٢٦١٣.(  



 ٦

 وأما ،النساء سورة آخر في التي الصيف آية تكفيك أال عمر، يا :فقال صدري، في بإصبعه طعن حتى فيه لي

  .بعض في بعضها به ترتبط التي المسائل وتداخل ،اتشعبه لكثرة األبواب؛ أشكل من مسائله كانت فإنما الربا

 إال الواجب يتم ال ما أن كما حرام، حرامال إلى أفضى ما ألن ؛مثله إليه فالوسيلة حرام كل بأن شاهدة والشريعة"

  ."واجب فهو به

 على االحتيال أجل من انعتم وعكسها العينة مسألة مثل الربا، إلى تفضي ألنها الذريعة؛ باب نم منعتُ أشياء هناك

 بها لناسا يحتال كثيرة أخرى مسائل مثلهاو ،يمحرالت على العلم أهل بين اتفاق محل اليست المسألتين أن مع الربا،

   ،...األجل بيعو الدين، قلب مثل الربا على

 لذلكو اإلسالمية، الطريقة ىعل تذبح الحقيقة في وهي اإلسالمية، المعامالتب تتعاقد أنها تزعم التي البنوك كذاو

  .الربوية البنوك من غيرهم عند ما أضعاف القروض من همحاربأ تجد

 ملغاة، إليها العائدة اليد من الخارجة السلعة مثل ،الربا مسألة في قواعدال من مجموعة على العلماء نص لذلكو

 وهو له، يبيعها ثالث طرف بينهما وأحياناً نقداً، عليه عهايبي ثم باألقساط، السلعة البائع من ريتيش  أن :وصورتها

  .تدور وهكذا له، يرجعها

 عليه اهللا صلى- اهللا رسول سمعت :لقا -عنه تعالى اهللا رضي- بشير بن النعمان عن الصحيحين في ثبت وقد"

 لدينه استبرأ الشبهات اتقى فمن مشتبهات، أمور ذلك وبين ن،بي الحرام وإن نبي الحالل إن(( :يقول -وسلم

  .٣))فيه يرتع أن يوشك الحمى حول يرعى كالراعي الحرام، في وقع الشبهات في وقع ومن وعرضه،

 -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول سمعت :قال -ماعنه لىتعا اهللا رضي- علي بن الحسن عن السنن وفي

  .٤))يريبك ال ما إلى يريبك ما دع(( :يقول

 رسول وإن الربا، آية نزل ما آخر نِم :قال -عنه تعالى اهللا رضي- عمر أن المسيب بن سعيد عن أحمد وروى

  ".٥والريبة الربا فدعوا لنا، يفسرها أن قبل قبض -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا

 في المشتبهات بترك الشارع أمر تأكيد بها قصد إنما -اهللا رحمه- كثير ابن أوردها التي اآلثارو النصوص هذه

  .الدين

 الربا(( :-وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول قال :قال -عنه تعالى اهللا رضي- هريرة أبي عن ماجه ابن وروى"

  .٦))أمه الرجل ينكح أن أيسرها ،حوباً سبعون

        عائشة عن أحمد اإلمام رواه الذي الحديث المحرمات إلى المفضية الوسائل تحريم وهو القبيل اهذ ومن

   اهللا صلى- اهللا رسول خرج الربا في البقرة سورة آخر من اآليات نزلت لما :قالت -اعنه الىتع اهللا رضي-

  ".٧الخمر في التجارة فحرم فقرأهن، المسجد إلى -وسلم عليه
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 إلى واجاحتا الم كان إنما للصحابة -وسلم عليه اهللا صلى– النبي من الكريم القرآن بيان أن روايةال من يؤخذ

 القرآن جميع فسر -وسلم عليه اهللا صلى- النبي أن يرى وافقه ومن تيمية وابن ،منه يفهموه لم مما هتفسير

 )٤٤([ }يتَفَكَّرون ولَعلَّهم ِإلَيِهم نُزَل ما ِللنَّاِس ِلتُبين الذِّكْر كِإلَي وَأنزلْنَا والزبِر ِبالْبينَاِت{ :سبحانه بقوله استدلو

 اًأقحاح اًعرب كانوا الصحابة ألن للوحي؛ والتبليغ التالوة بمجرد ليحص البيان نإ :القول ويمكن ]النحل سورة
  .بيان دون المراد يفهمون

 اليهود، اهللا لعن(( :عليه المتفق الحديث في -السالم عليه- قال كما الترمذي سوى الجماعة أخرجه وقد"

  .٨))أثمانها وأكلوا فباعوها فجملوها، الشحوم عليهم حرمت

 اهللا صلى- قوله المحلل لعن في وغيرهما -ماعنه تعالى اهللا رضي- مسعود وابن علي حديث في ورد وقد

  .٩))تبهوكا وشاهديه وموكله الربا آكل اهللا لعن(( :-وسلم عليه

 ال بمعناه بارفاالعت فاسداً، داخله ويكون شرعي، عقد صورة في أظهر إذا إال ويكتب عليه يشهد وما :قالوا
  ."بالنيات األعمال ألن بصورته؛

 فترة خالل سددت ما إذا مقابالً البنوك عليها تأخذ ربوية يةكبن بطاقة :وهي فيزا، يسمونها التي البطاقات مثل هذا

  :أنواع ثالثة ذلك إزاء كوالبنو معينة،

  .أوقفها تسديد دون محددة فترة مضت إذا لكن ،القرض مقابل شيئاً يأخذ ال :األول

  :قسمان ووه متجاوز :الثاني

 الحد تتعد لم إذا فيه إشكال ال وهذا ،"خدمة أجور" يسمى بما التكلفة قدر على االشتراك رسوم يأخذ :امأحده

  .المعقول

 وإنما التأخير، في زيادة ونيأخذ الواقع في الءؤفه العادة، من أكثر هو ماب لكن ة،خدم أجور يأخذ :هماثاني

  .خدمة جورأ هاويسمون الطريقة بهذه يحتالون

 ،معينة بمعاملة يلزمونه تسديده، تأخريو العميل من الرصيد ينتهي أن بعد أنهم وطريقتهم ،محتال :الثالث
 فإن ،األقساط ألجل الحقيقي سعرها في ويزيدون مثالً، سنة مدةل قساطباأل محددة سلعة شراء عليه فيعرضون

 أمر في مناقشتهم وعند ،التجارو بالسوق معرفتهم بحكم نقداً أقل بسعر هابيع يكفونه نأ عليه اقترحوا وإال وافق

 غطيت التي الحيل من هذه أن والحقيقة الخيرية، األعمال في يضعونها بأنهم جونتحي باألقساط البيع في الزيادة

  ..المستعان واهللا ،اإلسالمية المعامالت بغطاء

  ..العالمين رب هللا والحمد أجمعين، وصحبه وآله نبيه على وبارك وسلم اهللا وصلى ،أعلم واهللا

                                                
يع الخمر  باب تحريم ب–، ومسلم في كتاب المساقاة )٢/٧٧٤) (٢١١٠( باب ال يذاب شحم الميتة وال يباع ودكه برقم –رواه البخاري في كتاب البيوع     8
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )١١٧( في تهذيب تفسير ابن كثير المصباح المنير

   خالد بن عثمان السبت/الشيخ

  

  .هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد 

يرِبي الصدقَاِت واللّه الَ يِحب كُلَّ  اللّه الْربا ويمحقُ{:  في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
ِإن الَِّذين آمنُواْ وعِملُواْ الصاِلحاِت وَأقَامواْ الصالَةَ وآتَواْ الزكَاةَ لَهم َأجرهم ِعند ربِهم والَ خَوفٌ  * كَفَّاٍر َأِثيٍم

نُونزحي مالَ هو ِهملَيسورة البقرة) ٢٧٧ -٢٧٦([ }ع[.  

يخبر تعالى أنه يمحق الربا أي يذهبه، إما بأن يذهبه بالكلية من يد صاحبه أو يحرمه بركة ماله، فال ينتفع "
قُل الَّ يستَِوي الْخَِبيثُ والطَّيب ولَو { :به بل يعذبه به في الدنيا، ويعاقبه عليه يوم القيامة، كما قال تعالى

ويجعَل الْخَِبيثَ بعضه علَى بعٍض فَيركُمه جِميعاً {: ، وقال تعالى]سورة المائدة) ١٠٠([ }لْخَِبيِثَأعجبك كَثْرةُ ا
نَّمهِفي ج لَهعجاللَّ{: ، وقال]سورة األنفال) ٣٧([ }فَي و ِعندبراِل النَّاِس فَلَا يوِفي َأم وبرا لِّيبن رتُم ما آتَيمِهو{ 

  .]سورة الروم) ٣٩([ اآلية

رضي - وهذا نظير الخبر الذي روي عن عبد اهللا بن مسعود :}يمحقُ اللّه الْربا{: وقال ابن جرير في قوله
. ١))الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قلٍّ((:  أنه قال-صلى اهللا عليه وسلم-عن النبي : -اهللا تعالى عنه

  ."ده بنحوهرواه اإلمام أحمد في مسن

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  : أما بعد،والسالم على رسول اهللا والصالة ،الحمد هللا

  بنقيض-عز وجل-، عاقبه اهللا  من حالل أو حرامقيا المرابي هو تكثير ماله بأي طرفلما كان مقصود هذ

 فإن كثرته ال تغني ثروإن ك، ذهبه وأبطل مالهأي أن اهللا أ اإلبطال، :محق، والمحق بأن أصاب ماله بالقصده
 مسجداً ىإذا تصدق فال تقبل صدقته، وكذا لو حج أو بنهذا المرابي و،  ألنه منزوع البركةعن صاحبه شيئاً
، ئ من كسب سييئ، وهذا المال سال يؤجر على صنيعه؛ ألن اهللا تعالى طيب ال يقبل إال طيباً بهذا المال، فإنه

  ...ل وفي المقاب

 - رضي اهللا تعالى عنه-ها، كما روى البخاري عن أبي هريرة ييرب:  أي ينميها، وقيل}اِتويرِبي الصدقَ{"

من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، وال يقبل اهللا إال ((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا : قال
 وقد رواه ،٢)) الجبله، حتى تكون مثلولُالطيب، فإن اهللا يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فُ

  ."مسلم في الزكاة

                                                
 .صحيح: ، قال شعيب األرنؤوط)١/٣٩٥) (٣٧٥٤( اإلمام أحمد في مسنده برقم  رواه- 1
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صلى اهللا عليه -ه نبيإال أن عزاء المتصدق فيما أخبر عنه  نقص من المال، هاظاهروإن كانت في الصدقة و
 له، ويربي له صدقتهفي مااهللا سبحانه للمتصدق ، فيبارك ٣))من صدقةعبد ما نقص مال ((:  بقوله-وسلم

  .حتى تصبح أمثال الجبال

أي ال يحب كفور القلب، أثيم القول والفعل، والبد من مناسبة في ختم  }واللّه الَ يِحب كُلَّ كَفَّاٍر َأِثيٍم{: وقوله"
له من الحالل، وال يكتفي بما شرع له من هذه اآلية بهذه الصفة، وهي أن المرابي ال يرضى بما قسم اهللا 

حود لما عليه من ، بأنواع المكاسب الخبيثة، فهو جالتكسب المباح، فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل
  ."النعمة، ظلوم آثم بأكل أموال الناس بالباطل

تتحدث لما كانت اآلية فهذه هذا وجه حسن فيما يتعلق ببيان وجه المناسبة بين خاتمة اآلية وبين موضوعها، 
، هياهللا علحالل، فكفر نعمة  من كسب -عز وجل–هذا اإلنسان المرابي الذي لم يرض بما أعطاه اهللا عن 

 فهو كفار }واللّه الَ يِحب كُلَّ كَفَّاٍر َأِثيٍم{ هذا جزاءه -عز وجل–جعل اهللا ، كسبها ال يحل له طلب موصار ي

  . بالباطل-عز وجل-متقحم على حدود اهللا  ، مكتسب لآلثامبفعله،

 المحسنين إلى خلقه في إقامة الصالة ،ن شكره المؤدي، المطيعين أمره،للمؤمنين بربهمثم قال تعالى مادحاً "
ِإن الَِّذين آمنُواْ { :لقيامة من التبعات آمنون، فقالوإيتاء الزكاة مخبراً عما أعد لهم من الكرامة، وأنهم يوم ا

 }م والَ خَوفٌ علَيِهم والَ هم يحزنُونوعِملُواْ الصاِلحاِت وَأقَامواْ الصالَةَ وآتَواْ الزكَاةَ لَهم َأجرهم ِعند ربِه

  ."]سورة البقرة) ٢٧٧([

 أهل العبودية واإلحسان ، وهملهم، عرج على ذكر من يقابلهما المرابين وحالهم ومهلما وصف اهللا سبحان
 امالء في طرف وأولئك في طرف آخر، وشتان ؤن هإ :عز وجل، كأنه يريد القول- والطاعة هللا واإلفضال

  .بينهما

"}ْؤِمِنينا ِإن كُنتُم مبالر ِمن ِقيا بواْ مذَرو نُواْ اتَّقُواْ اللّهآم ا الَِّذينها َأيي *  نٍب مرلُواْ فَْأذَنُواْ ِبحتَفْع فَِإن لَّم
ر فَلَكُم تُمِإن تُبوِلِه وسراللِّه وءو ونالَ تَظِْلم اِلكُموَأم وسونٍة  * الَ تُظْلَمرسيةٌ ِإلَى مٍة فَنَِظررسذُو ع ِإن كَانو

ونلَمتَع ِإن كُنتُم لَّكُم رقُواْ خَيدَأن تَصو  * مهتْ وبا كَسفَّى كُلُّ نَفٍْس متُو ِفيِه ِإلَى اللِّه ثُم ونعجا تُرمواتَّقُواْ يو
ونظْلَميقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقواه، ناهياً لهم عما يقربهم إلى ]سورة البقرة) ٢٨١-٢٧٨([ }الَ ي 

وذَرواْ { أي خافوه وراقبوه فيما تفعلون، }يا َأيها الَِّذين آمنُواْ اتَّقُواْ اللّه{: سخطه ويبعدهم عن رضاه، فقال
ِإن كُنتُم {وس األموال بعد هذا اإلنذار، ءمن الزيادة على رلكم على الناس  أي اتركوا ما }ما بِقي ِمن الربا

ْؤِمِنينأي بما شرع اهللا لكم من تحليل البيع وتحريم الربا وغير ذلك }م".  

فصلنا في ، وما يجوز منها وما يحرم و،بعد بلوغه قبل بلوغ الخطاب و الرباتعاطيور صسبق الكالم على 
  .اإعادتهبما يغني عن ذلك 

حضيض والتحريض هذا أسلوب معروف في كالم العرب، يقصد به الت ف}ِإن كُنتُم مْؤِمِنين{:  سبحانههقولأما و
 أمثلته، ووتحثه علي أمر معينفعل كذا، بمعنى أنك تحرضه اإن كنت ابن الكرام ف: تقوللفعل، على االمتثال ل

  . الكريم في القرآنعديدة
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 والسدي أن هذا السياق نزل في بني عمرو بن ،بن حيانقاتل م و، وابن جريج،وقد ذكر زيد بن أسلم"
عمير من ثقيف، وبني المغيرة من بني مخزوم، كان بينهم رباً في الجاهلية، فلما جاء اإلسالم ودخلوا فيه 

ال نؤدي الربا في اإلسالم، فكتب في ذلك عتاب : طلبت ثقيف أن تأخذه منهم، فتشاوروا، وقالت بنو المغيرة
صلى -، فنزلت هذه اآلية، فكتب بها رسول اهللا -صلى اهللا عليه وسلم-إلى رسول اهللا ئب مكة يد ناِسبن َأا

فَِإن لَّم  * يا َأيها الَِّذين آمنُواْ اتَّقُواْ اللّه وذَرواْ ما بِقي ِمن الربا ِإن كُنتُم مْؤِمِنين{  إليه-اهللا عليه وسلم
لُواْ فَْأذَنُواْ ِبحوِلِهتَفْعسراللِّه و نٍب موهذا "نتوب إلى اهللا ونذر ما بقي من الربا، فتركوه كلهم: فقالوا} ر ،

  ."تهديد ووعيد أكيد لمن استمر على تعاطي الربا بعد اإلنذار

  .ذلكب تنجبر وتتقوى قد إذا جاءت من أكثر من وجه، فهافيها ضعف، لكنمن المراسيل الرواية هذه 

أي استيقنوا بحرب من اهللا } فَْأذَنُواْ ِبحرٍب{: -مارضي اهللا تعالى عنه-ابن عباس  لقا: قال ابن جريج"
  .ورسوله

فَِإن لَّم تَفْعلُواْ فَْأذَنُواْ ِبحرٍب من اللِّه {: خذ سالحك للحرب، ثم قرأ: يقال يوم القيامة آلكل الربا: وعنه قال
  ."}ورسوِلِه

سورة ) ١٠٩([ }فَقُْل آذَنتُكُم علَى سواء{ :عالم لهم بالحرب كما قال سبحانهمن باب اإليمكن أن يكون هذا و

أنه  إذ المراد، ما أورده ابن كثير في معنى اآليةلف ا هو اإلعالم، وهذا ال يخ:بمعنى أعلمتكم، واألذان ]األنبياء
التنفير في اآلثار  تضافرلم تلذلك ، و-عز وجل-الذي يفعل الربا محارب هللا إعالم أكيد ال مرية فيه أن 

 إضافة ،عاقبته وفداحة هذا الذنبعظم في آكل الربا، وهذا يدل على والتشنيع من معصية مثل ما تضافرت 
لعن اهللا آكل الربا ((: -صلى اهللا عليه وسلم–قال رسول اهللا للمتعامل به إلى ما ورد فيه من الوعيد واللعن 

  .٤))هم سواء:  وكاتبه وشاهديه، وقالكلهؤوم

فَِإن لَّم تَفْعلُواْ فَْأذَنُواْ ِبحرٍب من اللِّه {: -مارضي اهللا تعالى عنه-ابن عباس وقال علي بن أبي طلحة عن "
 فمن كان مقيماً على الربا ال ينزع عنه، فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن نزع وإال }ورسوِلِه

  .ضرب عنقه

 أي بوضع }والَ تُظْلَمون{أي بأخذ الزيادة،  }وس َأمواِلكُم الَ تَظِْلمونءم فَلَكُم روِإن تُبتُ{: ثم قال تعالى
  . وال نقص منهمن غير زيادة عليهوس األموال أيضاً، بل لكم ما بذلتم ءر

صلى اهللا -خطب رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه- عمرو بن األحوص وروى ابن أبي حاتم عن
وس ء، لكم رأال إن كل رباً كان في الجاهلية موضوع عنكم كله((:  في حجة الوداع فقال-لمعليه وس

  .٥)) ربا العباس بن عبد المطلب، موضوع كلهمون وال تظلمون، وأول رباً موضوعأموالكم ال تظل

 ]سورة البقرة) ٢٨٠([ }كُم ِإن كُنتُم تَعلَمونوِإن كَان ذُو عسرٍة فَنَِظرةٌ ِإلَى ميسرٍة وَأن تَصدقُواْ خَير لَّ{: وقوله

ٍة{: فقال، يأمر تعالى بالصبر على المعسر الذي ال يجد وفاءرسيةٌ ِإلَى مٍة فَنَِظررسذُو ع ِإن كَانال كما }و 
إلى الوضع إما أن تقضي وإما أن تربي، ثم يندب : يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدينكان أهل الجاهلية 

                                                
 ).٣/١٢١٩) (١٥٨٩(كله برقم ؤ باب لعن آكل الربا وم– مسلم في كتاب المساقاة  رواه- 4

  ).١٣٨٣٨(مع الصغير برقم ، وحسنه األلباني في صحيح وضعيف الجا)٥/٢٧٣) (٣٠٨٧( الترمذي في سننه بلفظ مقارب برقم  رواه- 5



 ٤

 أي وأن تتركوا }وَأن تَصدقُواْ خَير لَّكُم ِإن كُنتُم تَعلَمون{: فقال الخير والثواب الجزيلد على ذلك ويِععنه، 
  ."رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين

كان له على : -رضي اهللا عنه-ن كعب بن مالك فقد ثبت في الصحيحين أ،  بعضه فهو خير وأفضل لكموأ
صلى اهللا - فمر بهما النبي ، فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما، فلزمه،عبد اهللا بن أبي حدرد األسلمي دين فلقيه

  ٦. فأخذ نصف ما عليه وترك نصفا،وأشار بيده كأنه يقول النصف. ))يا كعب(( : فقال-سلمعليه و

صلى اهللا -معت النبي س:  قال-رضي اهللا تعالى عنه-روى اإلمام أحمد عن سليمان بن بريد عن أبيه "
 معسراً أنظرمن ((: ثم سمعته يقول: ، قال))مثله صدقة معسراً فله بكل يوم أنظرمن ((:  يقول-عليه وسلم

 معسراً أنظرمن ((:  تقول،-صلى اهللا عليه وسلم– سمعتك يا رسول اهللا: ، قلت))فله بكل يوم مثاله صدقة
له بكل ((: ، قال)) معسراً فله بكل يوم مثاله صدقةأنظرمن ((: ، ثم سمعتك تقول))فله بكل يوم مثله صدقة

  ".٧))ه فله بكل يوم مثاله صدقةأنظرحل الدين فيوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا 

 من ظنهم أن أموالهم منحبسة  ولم يفعل ما يفعله أهل الجاهلية،ا استيقن المؤمن مثل هذا هانت عليه الدنيافإذ
ستطيعون التصرف فيها، وال يجدون سبيالً إلى تعويض ما فاتهم إال بأخذ ذلك المال ، ال يهمئفي أيدي غرما

  .السحت

 كان له دين على رجل وكان -رضي اهللا تعالى عنه-وروى أحمد عن محمد بن كعب القرضي أن أبا قتادة "
يأكل خزيرة، نعم هو في البيت :  منه، فجاء ذات يوم فخرج صبي، فسأله عنه، فقالئ يتقاضاه فيختبهيأتي

إني معسر، : ، فقال؟ما يغيبك عني: خبرت أنك ها هنا، فخرج إليه، فقاليا فالن اخرج، فقد ُأ: فناداه فقال
صلى اهللا -عت رسول اهللا مس:  أبو قتادة، ثم قالفبكىنعم، : ، قال؟آهللا إنك معسر: وليس عندي شيء، قال

 ورواه مسلم ،٨))ي ظل العرش يوم القيامةمن نفس عن غريمه أو محا عنه كان ف((:  يقول-عليه وسلم
  .في صحيحه

صلى اهللا عليه -قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-أبو يعلى الموصلي عن حذيفة وروى الحافظ 
ما عملت لك يا رب : فقال، ؟ماذا عملت لي في الدنيا: أتي اهللا بعبد من عبيده يوم القيامة، قال((: -وسلم

 إنك كنت أعطيتني فضل ،يا رب:  قال العبد عند آخرها-قالها ثالث مرات-  بهايا أرجوكمثقال ذرة في الدن
: يع الناس، وكان من خلقي الجواز، فكنت أيسر على الموسر، وأنظر المعسر، قالابمال، وكنت رجالً ُأ

  .٩))دخل الجنةاأنا أحق من ييسر، : -عز وجل-فيقول اهللا 

                                                
باب استحباب الوضع من الدين برقم –، ومسلم في كتاب المساقاة )٢/٨٥٣) (٢٢٩٢(باب المالزمة برقم – البخاري في كتاب الخصومات  رواه- 6
)٣/١١٩٢) (١٥٥٨.( 

ط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن إسناده صحيح على شر: ، قال شعيب األرنؤوط)٥/٣٦٠) (٢٣٠٩٦( أحمد في مسنده برقم  رواه- 7
  . فمن رجال مسلمةبريد

من سره أن ينجيه اهللا من كرب يوم القيامة فلينفس عن ((ولفظه ) ٣/١١٩٦) (١٥٦٣( باب فضل إنظار المعسر برقم – مسلم في كتاب المساقاة  رواه- 8
  .إسناده صحيح: قال شعيب األرنؤوط). ٥/٣٠٨) (٢٢٦٧٦(، وأحمد في مسنده برقم ))معسر أو يضع عنه

، ومسلم في )٢/٧٣١) (١٩٧١( باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقاً فليطلبه في عفاف برقم – البخاري في كتاب البيوع  رواه- 9
  .ولفظهما مختلف). ٣/١١٩٤) (١٥٦٠( باب فضل إنظار المعسر برقم –كتاب المساقاة 
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       وأبي مسعود البدري ، وعقبة بن عامر:عن حذيفة، زاد مسلمماجه  ومسلم وابن يوقد أخرجه البخار

  ." بنحوه-صلى اهللا عليه وسلم-عن النبي : -مارضي اهللا تعالى عنه-

هذا وول إليه معنى الجواز، ئ يعني التسهيل والتوسعة على الناس، فهذا ما ي" الجوازإن من خلقي": قصد بقوله
وهذا عائد إلى مشيئة اهللا ،  عليهجريؤ و نيةفيهله   قد يعمل عمالً ليست على أن اإلنسانيستدل بهالحديث 

، "ما عملت لك يا رب مثقال ذرة في الدنيا أرجوك بها": قالالرجل حكمته الباهرة، فوإرادته وحكمه النافذ و
  . واهللا أعلم،لمثل هذا الجزاء العظيمكان ذلك سبباً فثم ذكر هذا الصنيع الذي كان يصنعه، 

وإتيان اآلخرة والرجوع ، قال تعالى يعظ عباده ويذكرهم زوال الدنيا وفناء ما فيها من األموال وغيرهاثم "
يحذرهم محاسبته تعالى خلقه على ما عملوا، ومجازاته إياهم بما كسبوا من خير وشر، ووإليه تعالى، 
سورة ) ٢٨١([ } تُوفَّى كُلُّ نَفٍْس ما كَسبتْ وهم الَ يظْلَمونواتَّقُواْ يوما تُرجعون ِفيِه ِإلَى اللِّه ثُم{: عقوبته فقال

  .]البقرة

-      آخر آية نزلت من القرآن العظيم، وقد رواه النسائي عن عبد اهللا بن عباس وقد روي أن هذه اآلية

ون ِفيِه ِإلَى اللِّه ثُم تُوفَّى كُلُّ واتَّقُواْ يوما تُرجع{آخر شيء نزل من القرآن ":  قال-مارضي اهللا تعالى عنه
ونظْلَمالَ ي مهتْ وبا كَسوالعوفي عن ابن عباس،وكذا رواه الضحاك ،}نَفٍْس م ".  

  :ي آخر ما نزل من القرآن الكريماختلفت أقوال العلماء ف

ن آمنُواْ اتَّقُواْ اللّه وذَرواْ ما بِقي ِمن يا َأيها الَِّذي{: قوله تعالى نزل آية الربا، والمراد بها فقيل آخر ما
  .}...الربا

  .}...واتَّقُواْ يوما{: آخر ما نزل من القرآن قوله تعالى: وقيل

 }فَاكْتُبوهيا َأيها الَِّذين آمنُواْ ِإذَا تَداينتُم ِبديٍن ِإلَى َأجٍل مسمى {: ، وهي قولهنآخر ما نزل آية الدي: وقيل

واتَّقُواْ { الروايات الثالث بأن هذه اآليات نزلت دفعة واحدة كترتيبها في المصحف، آية الربا، فآيةجمع بين وي
 عن بعض ما نزل بأنه آخر، وذلك صحيح، فآية الدين؛ ألنها في قصة واحدة، إنما أخبر كل راٍو، }...يوما

  .وبهذا ال يقع التنافر بينهم

 فيمكن أن ]سورة النصر) ١([ }ِإذَا جاء نَصر اللَِّه والْفَتْح{ أن آخر ما نزلحديث ابن عباس  منء وأما ما جا
قال لي ابن : يدل على ذلك ما جاء عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة قالآخر سورة كاملة نزلت، إنها  :يقال

  .صدقت: ، قال}ر اللَِّه والْفَتْحِإذَا جاء نَص{ : آخر سورة نزلت جميعاً؟ قلتتعلم أي: عباس

  .لم ينسخ منها شيءو ، خاصة في األحكامسورة المائدة، فهذا المراد بهالقول بأنها ما أو

الْيوم َأكْملْتُ لَكُم ِدينَكُم وَأتْممتُ علَيكُم ِنعمِتي ورِضيتُ لَكُم {وأما ما اشتهر عند كثير من الناس من أنها 
صلى اهللا عليه -هذه اآلية نزلت والنبي ن إإذ   فهذا ليس بصحيح؛]سورة المائدة) ٣([  اآلية}...م ِدينًااِإلسالَ
  .نزل بعدها آياتقد  في عرفة، و-وسلم

"} نَكُميكْتُب بلْيو وهى فَاكْتُبمسٍل مٍن ِإلَى َأجينتُم ِبداينُواْ ِإذَا تَدآم ا الَِّذينها َأيي َأن كَاِتب ْأبالَ يِل ودِبالْع كَاِتب
يكْتُب كَما علَّمه اللّه فَلْيكْتُب ولْيمِلِل الَِّذي علَيِه الْحقُّ ولْيتَِّق اللّه ربه والَ يبخَس ِمنْه شَيًئا فَإن كَان الَِّذي 

يستَِطيع َأن يِملَّ هو فَلْيمِلْل وِليه ِبالْعدِل واستَشِْهدواْ شَِهيديِن من رجاِلكُم علَيِه الْحقُّ سِفيها َأو ضِعيفًا َأو الَ 



 ٦

رى والَ فَِإن لَّم يكُونَا رجلَيِن فَرجٌل وامرَأتَاِن ِممن تَرضون ِمن الشُّهداء َأن تَِضلَّ ْإحداهما فَتُذَكِّر ِإحداهما اُألخْ
اءدالشُّه ْأبي َأقْوماللِّه و طُ ِعندَأقْس ِلِه ذَِلكُما ِإلَى َأجا َأو كَِبيرِغيرص هواْ َأن تَكْتُبوَأمالَ تَسواْ وعا دِإذَا م 

ونَهةً تُِديراِضرةً حارِتج واْ ِإالَّ َأن تَكُونتَابنَى َأالَّ تَرَأدِة وادا ِللشَّهوهَأالَّ تَكْتُب نَاحج كُملَيع سفَلَي نَكُميا ب
 اللّهو اللّه كُملِّمعيو اتَّقُواْ اللّهو وقٌ ِبكُمفُس لُواْ فَِإنَّهِإن تَفْعو الَ شَِهيدو كَاِتب آرضالَ يو تُمعاياْ ِإذَا تَبوَأشِْهدو

ِليمٍء عسورة البقرة) ٢٨٢([ }ِبكُلِّ شَي[.  

أبو جعفر بن جرير عن سعيد بن المسيب هذه اآلية الكريمة أطول آية في القرآن العظيم، وقد روى اإلمام 
  ."أنه بلغه أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين

وال يأخذه من بيت العزة ن اهللا مباشرةً،  م يسمع القرآنكان -عليه السالم–أن جبريل على  ذا األثريستدل به
أضف إلى ذلك األحاديث التي وردت ، -رضوان اهللا عليهم–وعلى هذا سار السلف  اللوح المحفوظ، نو مأ

  .بالوحي -عز وجل-في بيان صفة تكلم اهللا 

باده المؤمنين هذا إرشاد منه تعالى لع} يا َأيها الَِّذين آمنُواْ ِإذَا تَداينتُم ِبديٍن ِإلَى َأجٍل مسمى فَاكْتُبوه{: فقوله"
وقد نبه ، ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها وأضبط للشاهد فيها لة أن يكتبوها؛إذا تعاملوا بمعامالت مؤج

  ."}ذَِلكُم َأقْسطُ ِعند اللِّه وَأقْوم ِللشَّهادِة وَأدنَى َأالَّ تَرتَابواْْْ{: على هذا في آخر اآلية حيث قال

ا أنواع ذه يدخل فيو واآلخر نقداً فهي دين، -يعني نسيئة- ضين فيها في الذمةكل معاملة كان أحد العو
  .كثيرة من المعامالت

فيه، ولكن هذا قد يقال في نوع من الدين أن الدين البد من تسمية األجل أخذ من اآلية بعض أهل العلم و
صلى –النبي أمر وقد ؛ في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقدو عقد على موصوف هو: السلميعرف ب

، لكن العلماء مختلفون وزن معلوم إلى أجل معلوملوم و في كيل معاًمنضبطالسلم أن يكون  -اهللا عليه وسلم
في تحقيق هو باب ال؟ الخالف في هذا  يعتبر تحديداً أم الإلى الحصاد، فهل: لو قال لهفيما  :في بعض صوره

السلم البد فيه من تحديد معلوم أن و؛  مسمىغير هذه الصورة فين األجل إ: المناط، عامة أهل العلم يقولون
يكون قد مما ، علومموعد الحصاد غير موما دام  ،-صلى اهللا عليه وسلم–األجل بنص حديث رسول اهللا 

  . هذه الصورةلذلك لم يجيزواف، ة بينهماحشَلممدعاة لو ،الناسختالف المظنة 

اختاره كبير والذي ،  في وجوب كتابته وقع االختالف بين المفسرينقدفوالدين  وأما ما عدا السلم من السلف
 ،يرون أن الكتابة واجبة عند المداينةأنهم  وسبقه إليه جماعة من السلف ،لطبريالمفسرين ابن جرير ا

  . ، كما هو الظاهر المتبادروجوبالعلى في اآلية وحملوا األمر  }فَاكْتُبوه{: قوله تعالىاستدلوا بظاهر و

جعلوا ، وابستحب ال تجب، وحملوا األمر في اآلية على الندب واالكتابة الدينعامة أهل العلم يرون أن و
  :الثة أمورث في اآلية ف الذي صرف األمر من الوجوب إلى االستحبابراالص

ِجدواْ كَاِتبا فَِرهان وِإن كُنتُم علَى سفٍَر ولَم تَ{:  بقولهبعدهالما ذكر آية الدين عقب  -عز وجل-ن اهللا أ: األول
 عن الكتابة، والبدل اًعوضوإنما ذكر والرهن ال يجب أخذه باإلجماع، : قالوا ]سورة البقرة) ٢٨٣([ }مقْبوضةٌ

  . وهو أخذ الرهنواجبة لوجب العوض عنهاالكتابة لو كانت ويقوم مقام المبدل منه، ويأخذ حكمه، 
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فإن ذلك يغنيهم عن كتابة ببعضهم، وثوق نين ي أنه إذا حصل بين المتداية بعدهاأخبر في اآلاهللا  أن: الثاني
  .}فَِإن َأِمن بعضكُم بعضا فَلْيَؤد الَِّذي اْؤتُِمن َأمانَتَه ولْيتَِّق اللّه ربه{: -عز وجل-قال اهللا الدين 

 إلى -عز وجل-وإنما أرشده اهللا ، لبةًإسقاطاً ومطا، الحق في التصرف فيهصاحب الدين لن إ: قالوا: الثالث
، فكيف يطالب بالكتابة على سبيل إمساكاً وإسقاطاً في التصرف اًمخيرإذا كان كتابته من أجل أال يضيع، ف

ادات والمعامالت، ففي بين العبفي األمر فرق يمن أنه ، هذا باإلضافة إلى ما ذكره بعض أهل العلم !اإليجاب
للوجوب إال لصارف، وفي المعامالت ال يكون للوجوب وإنما للندب واإلرشاد  األمر فيهاأصل العبادات 

  .ه ذلك، وهو بهذا اإلطالق فيه نظروالتعليم وما أشب

اً فيكون ذلك لمويكفي أن تنطبق على أكثر الجزئيات، ن القواعد أغلبية، إ: والذي أظنه واهللا أعلم أن يقال
ها حفظعليه سهل يمما ا واإلحاطة بها على طالب العلم،  الفروع المنتثرة التي يصعب حصرهثعشَِل

بناء أن األمر في اآلية من باب اإلرشاد إلى ، ولذا ذهب بعض أهل العلم ا وشتاتهافه، وجمع أطراواستيعابها
عز –، ولهذا لما قال اهللا تبوا ما تداينوه بينهم كإذا تداينوا إلى أجل مسمىأنهم  الناس العادة الغالبة عندعلى أن 

أراد نه إ: نبعض المفسريل قا ]سورة البقرة) ١٨٩([ }يسَألُونَك عِن األِهلَِّة قُْل ِهي مواِقيتُ ِللنَّاِس والْحج{ -وجل
  ...دد النساء وِعأنها مواقيت للناس في آجال الديون و

ها النَّاس كُلُواْ ِمما ِفي يا َأي{: واألمر في القرآن الكريم لم يأت في كل صوره للوجوب بدليل قوله تعالى
فَكُلُوا {، ]سورة األنعام) ٩٩([ }انظُرواْ ِإِلى ثَمِرِه ِإذَا َأثْمر وينِْعِه{ :، وقوله]سورة البقرة) ١٦٨([ }اَألرِض حالَالً طَيباً

تَرعالْمو وا الْقَاِنعَأطِْعما وإال أن الوجوب،  أفهمت في ظاهرها وإناآليات فهذه ، ]سورة الحـج) ٣٦([ }ِمنْه
  .هناك صوارف ذكرها أهل العلم صرفت الحكم من الوجوب إلى غيره

ن أهل العلم كثير م ١٠))ذكره بيمينه وهو يبولأحدكم  نوال يمسك(( :-صلى اهللا عليه وسلم–منها قوله و
ن كان ظاهره النهي  ليس إال، وإ أدبحملوا األمر في الحديث على أنه -رحمه اهللا–كالحافظ ابن حجر 

   .للتحريماألمر ذا أن هفإنهم يرون الظاهرية ومن وافقهم بخالف ، ومعلوم أن النهي يقتضي التحريم

قدحاً في جعل ورود مثل هذه األمور فقصدي من هذا أن طالب العلم ال يستشكل مثل هذه األشياء، وال ي
  .أن القواعد أغلبية العامة التي تنص القاعدة

  .وصلى اهللا وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبهواهللا أعلم، 

  

                                                
 باب النهي عن االستنجاء –، ومسلم في كتاب الطهارة )١/٦٩) (١٥٢( باب النهي عن االستنجاء باليمين برقم – البخاري في كتاب الوضوء ه روا- 10

 ).١/٢٢٥) (٢٦٧(باليمين برقم 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )١١٨( في تهذيب تفسير ابن كثير المصباح المنير

   خالد بن عثمان السبت/الشيخ

  

  . وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد

قدم :  قال-مانهرضي اهللا تعالى ع-وثبت في الصحيحين عن ابن عباس ": - تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
صلى اهللا - المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثالث فقال رسول اهللا -صلى اهللا عليه وسلم-النبي 

  .١)) إلى أجل معلوم،من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم((: -عليه وسلم

من ادان : ة والحفظ، قال ابن جريجمنه تعالى بالكتابة للتوثقأمر  ]سورة البقرة) ٢٨٢([ }فَاكْتُبوه{: وقوله
  .فليكتب، ومن ابتاع فليشهد

 ، وابن زيد، وابن جريج،والحسن ، والربيع بن أنس، والشعبي-رضي اهللا تعالى عنه-وقال أبو سعيد 
 }ه ولْيتَِّق اللّه ربهفَِإن َأِمن بعضكُم بعضا فَلْيَؤد الَِّذي اْؤتُِمن َأمانَتَ{: كان ذلك واجباً، ثم نسخ بقوله: وغيرهم

  ."]سورة البقرة) ٢٨٣([

  : أما بعد،والسالم على رسول اهللالحمد هللا، والصالة ، بسم اهللا الرحمن الرحيم

 تهم، وأن عام أهل العلمختلف فيه قد ا}فَاكْتُبوه{: قولهفي لدين اكتابة  أن األمر بمر بنا في الدرس الماضيف

بعدها وهو ذكر من اآلية بما ذكر : أوالً :بثالثة أمورير واجبة، وذكرنا أنهم استدلوا أن كتابة الديون غيرون 
فَِإن َأِمن بعضكُم بعضا فَلْيَؤد الَِّذي اْؤتُِمن َأمانَتَه ولْيتَِّق اللّه {: بقوله: ثانياً و،الرهان، وأنه ال يجب إجماعاً

هبوترك ،صاحب الدين مطلق الحق في إسقاطه والعفولنظر، وهو إذا كان لبوجه من ااستدلوا : وثالثاً، }ر 
  .شهد على هذا الدينم أن يبناء على ذلك فهو ليس بملزالمطالبة به، ف

ء في  فهذا جا}فَِإن َأِمن بعضكُم بعضا فَلْيَؤد الَِّذي اْؤتُِمن َأمانَتَه{:  بقولهوأما القول بأن األمر بالكتابة منسوخ
المطلق،  وما يعرض للنص العام كلليعبرون بالنسخ معلوم أنهم ، و-م اهللا عنهرضوان- بعض السلف عبارة

الحكم  من رفع  المتأخرينال يريدون بالنسخ ما عرف عندومن تخصيص وتقييد وبيان لمجمل وما أشبه ذلك، 
 نه ما بعده، بي}فَاكْتُبوه{: قولهفي األمر بالكتابة  أن مرادهمإنما و ، المتقدم بخطاب شرعي متأخرالشرعي

 الوثوق ، بمعنى أنه إذا حصل}فَِإن َأِمن بعضكُم بعضا فَلْيَؤد الَِّذي اْؤتُِمن َأمانَتَه ولْيتَِّق اللّه ربه{: وهو قوله
 -عز وجل-رشاد من اهللا  إاألمر في اآلية وإنما ،يحتاج معه إلى الكتابة فال -ن والمدينئالدا–بين الطرفين 

في الديون، وتلك في موضوع جاءت  إنما }فَاكْتُبوه{ومن أهل العلم من يقول بأن هذه اآلية إلثبات الحقوق، 
اآلية ليست فإن  ينالتوجيه متجه قريب، وبناء على هذين وهذا القول آخر وهو ما يتعلق بأخذ الرهن،

  . واهللا أعلم،ه بما سبقهيوجتبمنسوخة، وكالم السلف يمكن 

                                                

) ١٦٠٤(م بـرقم   بـاب الـسل  –، ومسلم في كتاب المـساقاة    )٢/٧٨١) (٢١٢٥( باب السلم في وزن معلوم برقم        – البخاري في كتاب السلم       رواه - 1

)٣/١٢٢٦.(  
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ر في كتابته على أحد، ، أي بالقسط والحق، وال يج]سورة البقرة) ٢٨٢([ }ولْيكْتُب بينَكُم كَاِتب ِبالْعدِل{: وقوله"
  .قوا عليه من غير زيادة وال نقصانوال يكتب إال ما اتف

من يعرف الكتابة إذا سئل أن يكتب وال يمتنع  أي }كْتُبوالَ يْأب كَاِتب َأن يكْتُب كَما علَّمه اللّه فَلْي{: وقوله
ما لم يكن يعلم فليتصدق على غيره ممن ال يحسن الكتابة للناس، وال ضرورة عليه في ذلك، فكما علمه اهللا 

: ، وفي الحديث اآلخر٢))إن من الصدقة أن تعين صانعاً أو تصنع ألخرق((: وليكتب، كما جاء في الحديث

ب أن تاواجب على الك:  وعطاء،وقال مجاهد، ٣))اً يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من نارمن كتم علم((
  ."يكتب

بمن يجيد ،  القول بالوجوب-رحمه اهللا-كبير المفسرين ابن جرير الطبري  ومنهم قيد جماعة من السلف
ة، وإنما من أدلة أخرى كما أخذاً من اآليد ليس يهذا التقيلكن و،  وطلب منه ذلكهايعرفه يريوجد غلم الكتابة و

والَ يْأب {:  في قوله سبحانه، وهكذا فيما يتعلق بالشهادة كما سيأتي-رحمه اهللا-ذكر الحافظ ابن كثير 
صلى –نبيه ن وبالتعاون على البر والتقوى، و أمر باإلحسا-عز وجل-وذلك أن اهللا  }الشُّهداء ِإذَا ما دعواْ

  . كما جاء في هذه األحاديث وما أشبهها ذلك حث وحض على-اهللا عليه وسلم

،  أي وليملل المدين على الكاتب ما في ذمته من الدين}ولْيمِلِل الَِّذي علَيِه الْحقُّ ولْيتَِّق اللّه ربه{: وقوله"
  ."وليتق اهللا في ذلك

 بني أسدهي لغة أهل الحجاز وفل اإلمالكلتيهما، أما وقد جاء القرآن باإلمالل واإلمالء لغتان بمعنى واحد، 

) ٥([ }فَِهي تُملَى علَيِه بكْرةً وَأِصيلًا{: قوله تعالىومنها لغة بني تميم فهي اإلمالء أما و، وبها جاءت اآلية

  .]سورة الفرقان

ولم  ،"المدين"حق من عليه الل هو لطيفة حيث جعل الذي يمل }ولْيمِلِل الَِّذي علَيِه الْحقُّ{:  سبحانهقولهوفي 
فال   الدائنأمالهلو ما  بما عليه، بخالف  من المديناًإقرارو اًذلك إثبات ؛ ليكون!اإلمالل لصاحب الحقيجعل 
، لكن حينما يكون الذي  عند اآلخريناً إذ كل الناس يستطيعون أن يدعوا ألنفسهم حق،حقله بصنيعه يثبت 

ولذلك ال معنى له إن كان من قبل صاحب  وتوثيق الحقوق، قرار،اإلبمثابة أماله أو كتبه هو المستدين، فهذا 
  . واهللا أعلم،ال يلزم الطرف اآلخر بشيءولمال، ا

  ". أي ال يكتم منه شيئاً}والَ يبخَس ِمنْه شَيًئا{"

فال ، اًإسقاط من المال فهذا يعد منه أنقص شيئاًلو ألنه  ؛باآليةالمقصود يس لهذا مما يؤكد أن صاحب المال 
  .واهللا أعلميد عليه، ايتزأن ينهى عنه، وإنما يخاف عليه من 

  ." محجوراً عليه بتبذير ونحوه}فَإن كَان الَِّذي علَيِه الْحقُّ سِفيها{"

عاقالً في أموره  وأ، ولو كان بالغاًهو الذي ال يحسن التصرف في المال، : في القضايا الماليةالسفيه 
  .الوليبالنيابة ويتصرف عنه يحجر عليه ا ذهاألخرى، ف

                                                
 باب بيان كون اإليمان بـاهللا تعـالى   –، ومسلم في كتاب اإليمان )٢/٨٩١) (٢٣٨٢( باب أي الرقاب أفضل برقم  – البخاري في كتاب العتق       رواه - 2

  ).١/٨٩) (٨٤(أفضل األعمال برقم 
  .ذا إسناد ضعيف لتدليس الحجاج بن أرطاة لكنه متابعصحيح وه: ، قال شعيب األرنؤوط)٢/٤٩٩) (١٠٤٩٢( أحمد في مسنده برقم  رواه- 3
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  . صغيراً أو مجنوناً: أي}َأو ضِعيفًا{"

}وِملَّ هَأن ي تَِطيعسالَ ي ع إما ِل}َأوهئ أو جهل بموضع صواب ذلك من خطي."   

  ...وكذا من أصابته علة تمنعه من اإلمالل كاألخرس ونحوه 

  ."}فَلْيمِلْل وِليه ِبالْعدِل{"

الولي إن : عامة أهل العلم يقولون ف}فَلْيمِلْل وِليه{: قوله سبحانهفسرون في المراد بالولي في ختلف الما
  ..... والضعيفالسفيه و ، عليه الحقهذا اإلنسان الذيالمقصود به، ولي 

  .الولي صاحب المال إلى أن المقصود ب-رحمه اهللا-وذهب ابن جرير 

ألن هذا الذي يقوم مقامه يحصل به اإلقرار وإثبات  آلية؛متبادر من اهو الوما ذهب إليه عامة أهل العلم 
 وهو الضعيف والعاجز عن المذكور قبلهعود الضمير إنما يراد به ، إضافة إلى أن  فهو بمنزلتهقالح

  .المراد به، واهللا أعلمهو  فلم يبق إال وليهم ،الء ال يستطيعون أن يباشرواؤاإلمالل، وه

  ."شهاد مع الكتابة لزيادة التوثقة أمر باإل}ِهدواْ شَِهيديِن من رجاِلكُمواستَشْ{: وقوله"

استدالالً بظاهر من األمور الواجبة، أن اإلشهاد على الدين  إلى -مرضي اهللا عنه-جماعة من السلف ذهب 
ين، وهو  وطائفة أيضاً من التابع، وجابر بن زيد،ي وأبي موسى األشعر،ابن عمرعن ذلك ل نقواآلية، 
  . الظاهريةتذهبوإليه ر كبير المفسرين ابن جرير الطبري، اختيا

وحملوا األمر في ال يجب، : قالواف وجماعة من السلف قبلهم، ، والشافعي،جمهور أهل العلم كمالكوخالفهم 
ووقعت  -صلى اهللا عليه وسلم-بالوقائع الكثيرة التي وقعت من النبي قولهم واستدلوا على لندب، اآلية على ا

عنه  توفي ودرعه مرهونة عند يهودي، وما نقل -صلى اهللا عليه وسلم-النبي فمن أصحابه من عدم اإلشهاد، 
  .أنه أشهد

  رسول اهللا ال يحمل على الوجوب، بدليل أن  }وَأشِْهدواْ ِإذَا تَبايعتُم{: في قولهمثله أمر اإلشهاد على البيع و

 فشهد له خزيمة بن ثابت فقال ، فجحدهمن سواء بن الحارث المحاربي فرساً لما ابتاع -صلى اهللا عليه وسلم–
   صدقت يا رسول اهللا : قال)) ولم تكن معه،ما حملك على الشهادة(( :-سلمصلى اهللا عليه و-له رسول اهللا 

 :-سلمصلى اهللا عليه و–  فقال،نك ال تقول إال حقاًأ وعرفت ،ولكن صدقتك بما قلت، -صلى اهللا عليه وسلم–

 لم يشهد على -صلى اهللا عليه وسلم-فالمقصود أن النبي  ٤)) أو شهد عليه فهو حسبه،من شهد له خزيمة((
 لم ومن بعده، -صلى اهللا عليه وسلم-وهذا كثير مستفيض في البيوع التي جرت في زمن النبي ذلك البيع، 

ن بالشهود في الديدل على أن األمر ا ي بالشاهد في كل قضية ويوثق ذلك، ممكان يأتيأنه حد منهم عن أنقل ي
  .إنما هو للندب أو لإلرشاد، واهللا أعلم

أضافه الشاهد من المسلمين؛ ألن اهللا يكون أن  وجوب }من رجاِلكُم{:  سبحانهقوله أخذ بعض أهل العلم منو
 شهادة غير المسلم وإنما استثنىواستشهدوا شهيدين وأطلق، : استشهدوا من الرجال، أو قال: ما قالوإليهم، 

اإلنسان إذا أوصى وذلك  ]سورة المائدة) ١٠٦([ }َأو آخَراِن ِمن غَيِركُم{ :-عز وجل– بقوله الحالة المذكورةفي 

                                                

: قال األلباني في السلـسلة الـضعيفة      و،  )٢/٢٢) (٢١٨٨(، والحاكم في مستدركه برقم      )٤/١١٢) (٣٦٤٢( الطبراني في المعجم الكبير برقم        رواه - 4

 ).٥٧١٧(برقم ." الطبراني ورجاله كلهم ثقات رواه-: "منكر، سكت عنه الحاكم والذهبي، وقال الهيثمي
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لعدم  يشهدهم ناس من غير المسلمين، ففي هذه الحال يجوز له أنأعنده إال لم يكن  و، الموتحال حضور
  . واهللا أعلم.وجود سواهم

ل يصح أن ، فه قضى في زمنه بالشاهد مع اليمين-صلى اهللا عليه وسلم–معلوم أن النبي : خرىوهنا مسألة أ
  اليمين؟مع ل المرأتان منزلة الرجل ويكتفى بشهادتيهما نزتُ

 واهللا أعلم ، بهما مع اليمينى منزلة الرجل ويكتفنا تنزالمأنهعلى ، الجمهور ن أهل العلمخالفية بيمسألة هذه 
  .بالصواب

وإنما أقيمت ،  وهذا إنما يكون في األموال وما يقصد به المال}ِإن لَّم يكُونَا رجلَيِن فَرجٌل وامرَأتَاِنفَ{"
رضي اهللا تعالى - عن أبي هريرة هكما روى مسلم في صحيح ،المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة

 النساء تصدقن وأكثرن االستغفار، فإني يا معشر((:  أنه قال-صلى اهللا عليه وسلم-عن النبي  -عنه
تكثرن : قال(( !.وما لنا يا رسول اهللا أكثر أهل النار؟: فقالت امرأة منهم جزلة. ))رأيتكن أكثر أهل النار

يا رسول اهللا ما : قالت. ))اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن
فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، : ما نقصان عقلهاأ: قال(( نقصان العقل والدين؟

  ".٥))وتمكث الليالي ال تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين

 }فَِإن لَّم يكُونَا رجلَيِن فَرجٌل وامرَأتَاِن{ الرجال؛ ألنهم محل الضبط،على  رةل في الشهادة أنها مقتصاألص

يلجأ إليها إذا عدم الشهود من الرجال، أن شهادة النساء إنما من اآلية ظاهر الن مقام الرجل، وفالمرأتان تقوما
ولذلك ما هو أبلغ في إثبات الحق، الرجال إشارة ل - عز وجل–اهللا ، وإنما ذكر  واهللا أعلمبمرادليس لكن هذا 

في   الشهادة من المرأة إنما تكون، وهذه ابتداءني وامرأتشهد رجالًأن يإذا أراد إلنسان على اال تثريب 
 ىوأما األمور التي ال يطلع عليها إال النساء فإنه يكتف فال تقبل شهادتها، الجناياتبخالف القضايا المالية، 

وهذه  النساء خاصة، والدة، وما أشبه ذلك مما يطلع عليهالومثل قضايا تتعلق بالبكارة،  للضرورة، بشهادتها
ولكن دة المرأة، ليس للقدح في عدالتها، فهي مثل الرجل في هذا الجانب، تصل بشهااألمور المذكورة فيما ي

لسبب أو المرأة قد تدعى وال تجيب، ن إإذ ألن شهادة الرجل أبلغ، كما أسلفت  الرجال -عز وجل-ذكر اهللا 
ساء إنما تكون في  يتعلق بهذه اآلية، وهو أن شهادة الن ذكر معنى-رحمه اهللا-وشيخ اإلسالم ابن تيمية  ،آلخر

هذا يكون أعلق بالذهن وأدعى إلى ألن األمور المحسوسة، يعني بشيء تسمعه أو تبصره أو تالمسه بيدها، 
 ذكرولقد العدالة وإنما من أجل الضبط،  ذكر من أجلاألمور لم ت هالمقصود أن هذف يان،الضبط وعدم النس

قوة في مخ الرجل، وهذه القضية يترتب عليها منها أقل   المرأةأن التالفيف الموجودة في مخبعض األطباء 
اإلدراك وسعة العقل، والقدرة على الضبط، وما إلى ذلك من المعاني التي يتميز بها الرجل عن المرأة من 

  .إطالقاًالمرأة مثل الرجل، وال فرق بين الجنسين متشدقين بأن ال ألولئك ومفحممسكت رد  وهذا ناحية العقل،

 }َأن تَِضلَّ ْإحداهما{:  فيه داللة على اشتراط العدالة في الشهود، وقوله}ن تَرضون ِمن الشُّهداءِمم{: وقوله"

  ." أي يحصل لها ذكرى بما وقع به من اإلشهاد}فَتُذَكِّر ِإحداهما اُألخْرى{ يعني المرأتين إذا نسيت الشهادة،

                                                

 باب بيان نقصان اإليمان بـنقص  –، ومسلم في كتاب اإليمان     )١/١١٦) (٢٩٨ (ض الصوم برقم  الحي باب ترك    – البخاري في كتاب الحيض       رواه - 5
  ).١/٨٦) (٧٩(الطاعات وبيان لفظ الكفر على غير الكفر باهللا ككفر النعمة والحقوق برقم 



 ٥

وهذه طريقة ون التقدير لئال تضل، يمكن أن يك }تُذَكِّر ِإحداهما اُألخْرىفَ َأن تَِضلَّ ْإحداهما{:  سبحانهقوله
أن هذا والمعنى كراهة أن تضل،  أي  مصدراً يقدرونوطريقة البصريينن القرآن،  ماالكوفيين في نظائره

ذكرتها األخرىإحداهما إذا نسيت  وهو أن يؤتى بامرأتين مكان الرجل من أجل ،التشريع.  

 وهذا المعنى  ،المراد تنبههاو }ِكرفَتُذْ َأن تَِضلَّ ْإحداهما{اءة ابن كثير وأبي عمرو وهي قراءة متواترة وفي قر
  .غير األول

  . واهللا أعلم،-رحمه اهللا-حد كما يقول الحافظ ابن القيم اهاتين القراءتين معناهما وإن : أن يقالاألقرب لكن 

امرأتين مكان أحضروا  :عنيوالمكون إن شرطية،  فت}ِضلَّ ْإحداهمان تَِإ{ قراءة حمزة بكسر الهمزةوفي 
  .إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما األخرىالرجل 

هذا من التذكير   يقول بأنسفيان بن عيينةه ألبي عمرو بن العالء ونسبتب التفسير قوالً غريباً تبعض كوتذكر 
ة الذكر الواحد، تا بمنزلرما انضم إحداهما إلى األخرى صال هاتين المرأتين أنمراد الوالذي يقابل التأنيث، 
  .وهذا القول غريب

 وهو لئال يتوهم أن النسيان يحصل من واحدة مقصودة من الكالم، وإنما وكرر إحداهما مرتين لمعنى،
 لهذا جاء التكررولهذا ، تلكالمقصود إذا حصل من أي امرأة منهما ذكرتها األخرى، فقد يحصل من هذه أو 

  . واهللا أعلم،السبب

، إذا دعوا للتحمل فعليهم اإلجابة، وهو قول قتادة: قيل معناه }والَ يْأب الشُّهداء ِإذَا ما دعواْ{: وقوله"
، ومن هاهنا استفيد أن }والَ يْأب كَاِتب َأن يكْتُب كَما علَّمه اللّه فَلْيكْتُب{:  وهذا كقوله،والربيع بن أنس

 }والَ يْأب الشُّهداء ِإذَا ما دعواْ{: المراد بقولهو ،هو مذهب الجمهور:  الشهادة فرض كفاية، وقيلتحمل

 فإذا دعي ألدائها فعليه اإلجابة إذا تعينت،، والشاهد حقيقة فيمن تحمل، }الشُّهداء{: لألداء، لحقيقة قوله

  ." واهللا أعلم،وإال فهو فرض كفاية

ول إليه األمر، ئيما اعتبار العاقبة، ووإنما سموا شهداء وهم لم يتحملوا بعد ب، األمرينظاهر اآلية يحتمل 
 } ميتٌ وِإنَّهم ميتُونِإنَّك{: كما قال اهللا سبحانه عن نبيه ،مثلما يوصف اإلنسان بأنه ميت، باعتبار ما سيكون

  .]سورة الزمر) ٣٠([

شاهد وشهيد كيف يوصف بأنه : يقولإذ ،  القولهذاب من قال  شدد في الرد على-رحمه اهللا-وابن جرير 
في مثل حالة ضياع الحق إذا  ،الشهادة من أدلة أخرى عليه تعينوإنما ت: ويعقب !؟وهو لم يتحمل الشهادة بعد

لألدلة األداء إن طلب منه ذلك عليه يتحمل الشهادة ويجب ، فإنه مقامه بهايقوم وال يوجد غيره  لم يشهد،
واهللا  ،أقرب لظاهر القرآنالقول هذا و، باألداء شيء فليس مكلفاًلشهادة ا يترتب عليلم لكن إن  ،األخرى

  .أعلم

  .فدعيت فأجبإذا دعيت لتشهد فأنت بالخيار، وإذا شهدت : ز وغير واحدلوقال مجاهد وأبو مج"

  ." التحمل واألداءأنها تعم الحالين،: والحسن البصري -مارضي اهللا تعالى عنه-وقد روي عن ابن عباس 

وهو قول له وجه من النظر، ولكن لما كان لفظ الشهداء في األصل إنما يقال لمن تحمل الشهادة، أمكن حمله 
  . واهللا أعلم،على هذا المعنى خاصة، دون المعنى اآلخر
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تمام اإلرشاد، وهو األمر بكتابة الحق هذا من  }والَ تَسَأمواْ َأن تَكْتُبوه صِغيرا َأو كَِبيرا ِإلَى َأجِلِه{: وقوله"
 كان، من القلة والكثرة  أي ال تملوا أن تكتبوا الحق على أي حال}والَ تَسَأمواْ{: صغيراً كان أو كبيراً، فقال

  .إلى أجله

كم به من الكتابة للحق، انالذي أمر أي هذا }ذَِلكُم َأقْسطُ ِعند اللِّه وَأقْوم ِللشَّهادِة وَأدنَى َأالَّ تَرتَابواْ{: وقوله
 وضع خطه ثم رآه تذكر به  هو أقسط عند اهللا، أي أعدل وأقوم للشهادة، أي أثبت للشاهد إذاإذا كان مؤجالً

 وأقرب إلى عدم }وَأدنَى َأالَّ تَرتَابواْ{الحتمال أنه لو لم يكتبه أن ينساه، كما هو الواقع غالباً،  الشهادة؛
  ."عون عند التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموه فيفصل بينكم بال ريبةالريبة، بل ترج

 متعاقبة بهذا التفصيل العجيب، هو الذي حمل بعض أهل العلم -عز وجل- هذه األشياء التي يذكرها اهللا كتابة
هذا احتاط لمال المسلم لما  -عز وجل-ن اهللا  والسبب أ:قالوا  بأن هذه هي أرجى آية في القرآن،على القول

-عز وجل–المؤمن أعظم حرمة عند اهللا معلوم أن ، و العديدةاالحتياط العظيم، ووضع له هذه المحترزات

نه إكل هذه االحتياطات لئال يضيع، ف قد احتاط لمال المسلم -عز وجل-ومنزلة ومكانة من ماله، فإذا كان اهللا 
والمشهور أن أال يطرحه في النار،  يسيءأرحم بعبده المؤمن وألطف به حينما أولى   من باب-عز وجل–

 }قُْل يا ِعباِدي الَِّذين َأسرفُوا علَى َأنفُِسِهم لَا تَقْنَطُوا ِمن رحمِة اللَِّه{: قوله تعالى هيأرجى آية في القرآن 

  . واهللا أعلم، وبعضهم يقول غير هذا،]سورة الزمر) ٥٣([

أي إذا كان البيع  }ِضرةً تُِديرونَها بينَكُم فَلَيس علَيكُم جنَاح َأالَّ تَكْتُبوهاِإالَّ َأن تَكُون ِتجارةً حا{: وقوله"
  . النتفاء المحذور في تركها؛كتابة بعدم السبالحاضر يداً بيد فال بأ

فَِإن َأِمن بعضكُم {: بقولهوهذا األمر منسوخ  ،}وَأشِْهدواْ ِإذَا تَبايعتُم{: فأما اإلشهاد على البيع فقد قال تعالى
انَتَهَأم الَِّذي اْؤتُِمن َؤدا فَلْيضعلى اإلرشاد والندب ال على الوجوبأو محمول ع، ]سورة البقرة) ٢٨٣([ }ب".  

في كل مبايعة  اإلشهاديترتب على ما ال يخفى على أحد  و،خ بالنسقولالوتوجيه على هذه المسألة سبق الكالم 
  . واهللا أعلم، وعنت على الناسديدةش مشقةمن 

 وقد رواه اإلمام أحمد عن ،-رضي اهللا تعالى عنه- يوالدليل على ذلك حديث خزيمة بن ثابت األنصار"
صلى اهللا - حدثه وهو من أصحاب النبي -رضي اهللا تعالى عنه- أن عمه يعمارة بن خزيمة األنصار

صلى اهللا عليه -اع فرساً من أعرابي، فاستتبعه النبي  ابت-صلى اهللا عليه وسلم-أن النبي ": -عليه وسلم
 وأبطأ األعرابي، فطفق رجال يعترضون -صلى اهللا عليه وسلم- ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع النبي -وسلم

حتى زاد بعضهم  ابتاعه، -صلى اهللا عليه وسلم-األعرابي فيساومونه بالفرس، وال يشعرون أن النبي 
   األعرابي النبي ى، فناد-صلى اهللا عليه وسلم-ابتاعه النبي الفرس الذي األعرابي في السوم على ثمن 

  ."هعاً هذا الفرس فابتعه وإال بعتُإن كنت مبتا:  فقال-صلى اهللا عليه وسلم-

 يريد -صلى اهللا عليه وسلم– فمن حقه أن يطالب بأكثر، فإن كان النبي  كالم األعرابي أن البيع ما وقع،معنى
  .عه لغيرها مما تساوم عليه فعل، وإال بأكثربشتريه أن ي

قال ، ))؟أوليس قد ابتعته منك((:  حين سمع نداء األعرابي قال-صلى اهللا عليه وسلم-فقام النبي "
، فطفق الناس ))بل قد ابتعته منك((: -صلى اهللا عليه وسلم- فقال النبي ،ال واهللا ما بعتك: األعرابي
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هلم شهيداً :  واألعرابي، وهما يتراجعان، فطفق األعرابي يقول-صلى اهللا عليه وسلم-يلوذون بالنبي 
  لم يك-صلى اهللا عليه وسلم-ويلك إن النبي : من المسلمين قال لألعرابييشهد أني بايعتك، فمن جاء 

:  ومراجعة األعرابي، يقول-صلى اهللا عليه وسلم-إال حقاً، حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي يقول 

 على -صلى اهللا عليه وسلم-أنا أشهد أنك قد بايعته، فأقبل النبي : يشهد أني بايعتك، قال خزيمةهلم شهيداً 

 شهادة -صلى اهللا عليه وسلم- فجعل رسول اهللا ،بتصديقك يا رسول اهللا: فقال. ))؟ تشهدبم((: خزيمة فقال

  .وهكذا رواه أبو داود والنسائي نحوه. ٦"خزيمة بشهادة رجلين

ي، ملَ معناه ال يضار الكاتب وال الشاهد، فيكتب هذا خالف ما ي}والَ يضآر كَاِتب والَ شَِهيد{: وقوله تعالى
  ."بخالف ما سمع، أو يكتمها بالكلية، وهو قول الحسن وقتادة وغيرهماويشهد هذا 

وأن هذا من جهة  ]البقرةسورة ) ٢٣٣([ }الَ تُضآر واِلدةٌ ِبولَِدها{: -تبارك وتعالى-سبق الكالم على قوله 
ع الضرر وقَفي ،رر، ال يصدر الضرر منها، أو ال تضارأي ال تضاِر:  ال تضار:التصريف يحتمل معنيين

) ٢٨٢([ }والَ يضآر كَاِتب والَ شَِهيد{ :فقوله سبحانه، في ذلك الموضع ينزل عليه هذا الموضعقيل ما عليها، و

، وكذلك الكاتب بأن يشهد على خالف ما تحمل وعلمر فيصدر منه الضرر، ِرأي ال يضا: معناه ]سورة البقرة
احب الحق فيلحقه بسبب يكتب غير الحق، أو يتزيد أو ينقص، أو يتشرط على ص الضرر بأن هال يصدر من
  .ذلك مشقة

من في وقت ال يتمكن فيه يطلب ع عليه الضرر، فيقطع من أشغاله ويصرف عما هو بصدده، أو ال يوقَوكذا 
 وال يضار{  مشددةبكسر الراءالحسن قراءة ، فأحادية المعنيين تشهد له قراءة المجيء، وما أشبه هذا، وكال

 بمعنى ال } كَاِتب والَ شَِهيدرراوالَ يض{  والفكبالفتحومجاهد وعمر ، وقراءة ابن مسعود }كاتب وال شهيد
 ،هو األولى واألصوبعلى المعنيين اآلية حمل و، لشهادةيوصل إليه الضرر ويلحق به بسبب هذه الكتابة أو ا

  .واهللا أعلم

وفعلتم ما نهيتم عنه، فإنه فسق كائن بكم، أي إن خالفتم ما أمرتم به  }وِإن تَفْعلُواْ فَِإنَّه فُسوقٌ ِبكُم{: وقوله"
افوه وراقبوه واتبعوا أمره  أي خ}واتَّقُواْ اللّه{: أي الزم لكم، ال تحيدون عنه وال تنفكون عنه، وقوله

سورة ) ٢٩([ }ِيا َأيها الَِّذين آمنُواْ َإن تَتَّقُواْ اللّه يجعل لَّكُم فُرقَاناًِ{:  كقوله}ويعلِّمكُم اللّه{واتركوا زجره، 

يْؤِتكُم ِكفْلَيِن ِمن رحمِتِه ويجعل لَّكُم نُورا يا َأيها الَِّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وآِمنُوا ِبرسوِلِه {: ، وكقوله]األنفال
 أي هو عالم بحقائق األمور ومصالحها }واللّه ِبكُلِّ شَيٍء عِليم{: ، وقوله]سورة الحديد) ٢٨([ }تَمشُون ِبِه

  ."وعواقبها، فال يخفى عليه شيء من األشياء، بل علمه محيط بجميع الكائنات

بلها، ترتيب النتيجة على  مرتبة على الجملة التي ق}ويعلِّمكُم اللّه{: قوله سبحانهجملة ن كثير أن ظاهر كالم اب
تقوى  اآلية الكريمة كما أفادتمن أسباب تحصيل العلم ووفوره فمعنى أنكم إذا اتقيتم اهللا علمكم، السبب، وال

  .مكاصحبني وأعل: كما يقول الرجل لصاحبه، -تبارك وتعالى-اهللا 

                                                

، وصححه األلبـاني فـي صـحيح    )٥/٢١٥) (٢١٩٣٣(، وأحمد برقم    )٧/٣٠١) (٤٦٤٧(، والنسائي برقم    )٣/٣٤٠) (٣٦٠٩( أبو داود برقم      رواه - 6
  ).٣٦٠٧(وضعيف سنن أبي داود برقم 
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ت ليس }ويعلِّمكُم اللّه{: جملة قوله سبحانهأن إلى وذهب جمع من أهل العلم وهو ظاهر كالم ابن جرير 
 وإنما هما جملتان عطفت إحداهما على األخرى، األولى جملة إنشائية، على ما قبلها، ة وال مرتبمرتبطة

 ويخبر أنه يعلمهم ما يحتاجون ،م بالتقوىيأمرهفهو والثانية جملة خبرية، ويصح عطف الخبر على اإلنشاء، 
مشى على هذا القول أيضاً جماعة من وإليه من الحالل والحرام، وما به حفظ الحقوق في المداينات والبيوع، 

  .هر بن عاشور في التحرير والتنويرالطاك المحققين

هذا القول ، وقوا اهللا ليعلمكم اهللاوات: يقوللتعليل، كأنه ابمعنى الم في الجملة الواو : ومن أهل العلم من يقول
  .ضعيف من حيث اللغة وفيه بعد

في الجملة الثانية كونه لم يكتف بالضمير للمحة بالغية،  }واتَّقُواْ اللّه ويعلِّمكُم اللّه{: وفي جملة قوله سبحانه
وضع االسم بمعنى ضمار، اإلظهار في موضع اإلبعند البالغيين ما يعرف واتقوا اهللا ويعلمكم، وهذا : فيقول

تربية المهابة، أو لالهتمام، أو إلزالة وهم أو لبس، أو غير ذلك من يؤتى به إلرادة و ،الظاهر موضع الضمير
  .ر لالختصارالضميبفي كالمها العرب تأتي واألصل أن  مستقلتين، المعاني، وعادة ما يكون في جملتين

  .وآله وصحبهواهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبيه 
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  :فائدة **

  .}واتَّقُواْ اللّه ويعلِّمكُم اللّه{ :سبحانه قوله في المراد وبيان تحقيق في

  .وبعد ،أجمعين وصحبه آله وعلى مدمح نبينا على وبارك وسلم اهللا وصلى العالمين، رب هللا الحمد

 تفيد وهل ،}واتَّقُواْ اللّه ويعلِّمكُم اللّه{ :تعالى قوله معنى بيان في اللغة وعلماء المفسرين ألقوال جمع فهذا

  ؟العلم لحصول سبباً التقوى كون اآلية هذه

 واحد، قول إال اآلية هذه في عنهم المنثور الدر في وال الطبري في فليس اآلية هذه على السلف عن اآلثار أما

  .الطبري كالم نقل في ذكره وسيأتي الضحاك، عن الطبري رواه

  :مذاهب على اآلية هذه في فهم سرونلمفا أما

 أمور إياهم بتعليمه عباده على اهللا فيها يمتن مستأنفة جملة }ويعلِّمكُم اللّه{ :تعالى قوله أن على فبعضهم

 أن والشهود الكتاب في المتداينون أيها اهللا وخافوا :تفسيرها في تعالى -اهللا رحمه- الطبري قال دينهم،

 لكم الواجب لكم يبينو }ويعلِّمكُم اللّه{ :بقوله ويعني :قال تضيعوها، أن حدوده من ذلك رغي وفي تضاروهم،

 اهللا من تعليم هذا }ويعلِّمكُم اللّه{ :قال أنه الضحاك عن اآلية هذه في واحداً أثراً ذكر ثم به، فاعملوا وعليكم

  .به ذواخُْأف علمكموه

 واهللا ،نعمه وتعديد موعظة }واتَّقُواْ اللّه ويعلِّمكُم اللّه{ :قوله أي اآلية، قيوبا :-اهللا رحمه- عطية ابن وقال

  .غيره رب ال والمفضل المستعان

 هما بل الباب، هذا من فليس }واتَّقُواْ اللّه ويعلِّمكُم اللّه{ :تعالى قوله وأما :السعادة دار مفتاح في القيم ابن قال

 ما يعلمكم واهللا أي }ويعلِّمكُم اللّه{ :تعالى قوله وهي :وخبرية بالتقوى، األمر وهي :طلبية مستقلتان، جملتان

 :يقول فكان الواو، عن مجردة مجزومة بها ألتى الجزاء بها أريد ولو بالتقوى، لألمر جواباً وليست تتقون،

  .فتدبره ،]األنفال سورة )٢٩([ }فُرقَاناً لَّكُم يجعل اللّه واْتَتَّقُ َإن{ :قال كما كم،يعلم تتقوه إن أو كم،يعلم اهللا واتقوا

 بأن الوعد، معناه :وقيل االمتنان، وجه على إخبار }ويعلِّمكُم اللّه{ :-تعالى اهللا رحمه- الكلبي جزيء ابن قال

 في مكيعلم لجزم كذلك كان لو ألنه يعطيه؛ ال اآلية لفظ لكن صحيح، نىالمع وهذا وألهمه، اهللا علمه اتقاه من

  .وااتقُ جواب

 أمركم ما جميع في اهللا وخافوا :قالوا }واتَّقُواْ اللّه ويعلِّمكُم اللّه{ :تعالى قوله تفسير في الميسر التفسير وفي

 من شيء عليه ىيخف فال }عِليم شَيٍء ِبكُلِّ واللّه{ وأخراكم، دنياكم يصلح ما جميع اهللا ويعلمكم عنه، ونهاكم به

  .ذلك على وسيجازيكم أموركم

 هنا الواو }ويعلِّمكُم اللّه{ :تعالى قوله :البقرة سورة تفسير في -تعالى اهللا رحمه- عثيمين ابن الشيخ قال

 كان وإن وعدمها، التقوى مع حاصل لنا اهللا تعليم ألن اهللا؛ اتقوا على معطوفة تكون أن حيص وال لالستئناف،

   .أخرى أدلة من يؤخذ هذا لكن اهللا، بتقوى داديز العلم

 :-تعالى اهللا رحمه- كثير ابن قال العلم، لحصول سبب التقوى أن اآلية من المراد يجعل من العلماء ومن

"}اللّه كُملِّمعيو اتَّقُواْ اللّهتَتَّقُواْ َإن{ :كقوله }و ل اللّهعجي قَاناً لَّكُما{ :وكقوله ،}فُرا يهَأي نُوا الَِّذيناتَّقُوا آم اللَّه 

  ".]الحديد سورة )٢٨([ }ِبِه تَمشُون نُورا لَّكُم ويجعل رحمِتِه ِمن ِكفْلَيِن يْؤِتكُم ِبرسوِلِه وآِمنُوا
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   .إليه يلقى ما به يفهم نوراً قلبه في يجعل أن وعلمه اتقاه من بأن اهللا من وعد اآلية في :القرطبي قال

 العلم، من إليه تحتاجون ما اهللا ويعلمكم عنه، نهاكم ما وترك به أمركم ما فعل في اهللا واتقوا :الشوكاني وقال

 رحمه- عطية ابن ونقله ،}فُرقَاناً لَّكُم يجعل اللّه تَتَّقُواْ َإن{ :تعالى قوله ومنه يعلمه، أن اتقاه لمن الوعد وفيه

 ابن وكذلك وألهمه، الخير لمع اهللا اتقى من بأن الوعد اآلية معنى إن وقيل :فقال ية،اآل في قوالً -تعالى اهللا

  .سبق كما اآلية في قوالً نقله جزيء

 ارةواإلش اإليماء جهة من منها يؤخذ أن يمنع لم لكنه األول، المعنى هذا على اآلية داللة قرر العلماء وبعض

 أن العامة لسان في شاع وقد :الفتاوى مجموع في تيمية ابن الماإلس شيخ قال العلم، لحصول سبب التقوى أن

 :قال اهللا، تعليم سبب التقوى أن على بذلك يستدلون حيث األول، الباب من }واتَّقُواْ اللّه ويعلِّمكُم اللّه{ :قوله

 واتقوا :يقل فلم والشرط، الجزاء ربط باألول الثاني الفعل يربط لم ألنه الداللة؛ هذه في يطعنون الفضالء روأكث

 ثم الثاني، سبب األول أن يقتضي ما العطف من وليس العطف، بواو أتى وإنما فيعلمكم، :قال وال ويعلمكم، اهللا

 عليك، ونسلم علينا وسلم وأزورك، زرني :يقال كما والتالزم، االقتران معنى يتضمن قد العطف :يقال وقد :قال

 أو ألف، علي ولك اعتقني :لسيده قال لو كما الطرفين، من والتعاوض لينالفع اقتران يقتضي مما ذلك ونحو

 وكذلك ألف، على أو بألف :قولها بمنزلة ذلك فإن ألف، ولك اخعلني أو ألف، ولك طلقني :لزوجها المرأة قالت

 جمهور عند بألف، أو ألف علي :كقوله فإنه ألف، يكلوع طالق أنِت أو ألف، وعليك حر أنت :قال لو أيضاً

 من ذلك ونحو هذا، وآخذ هذا أعطيك :لآلخر المتعاوضين أحد ويقول شاذ، قول بينهما والفرق العلماء،

واتَّقُواْ اللّه ويعلِّمكُم { :فقوله العكس، دون لآلخر السبب أحدهما يكن لم وإن نعم، :اآلخر فيقول العبارات،
علمه فمتى ويقتضيه، ويالزمه اآلخر يقارب العبد، وتقوى ربال تعليم من فكل الباب، هذا من يكون قد ،}اللّه 

  .اجر وهلم العلم، من زاده اتقاه ومتى ذلك، بحسب التقوى به اقترن النافع العلم اهللا

 الجهالة من أخرجهم الذي اإلسالم بنعمة تذكير }ويعلِّمكُم اللّه{ :وقوله :-اهللا رحمه- عاشور بن الطاهر وقال

 :قال ثم بالمضارع، فيه جيء ألنه ذلك بدوام ووعد وأنفعها، العلوم أكبر وهو لم،االع ونظام الشريعةب العلم إلى

 أي للتعليل، فيه الواو إن :قيل حتى العلوم، إفاضة سبب التقوى أن إلى إيماء بالتقوى، األمر على عطفه وفي

        والزمخشري الجوزي وابن غويالب أر ولم بصحيح، وليس الواو معاني من بعضهم وجعله اهللا، ليعلمكم

  .}واتَّقُواْ اللّه ويعلِّمكُم اللّه{ :تعالى قوله في شيئاً تفاسيرهم في ذكروا أجمعين، -اهللا رحمهم-

   :أوجه ثالثة اآلية في الواو معنى في ذكروا ما فحاصل اللغة أئمة وأما

  .الحلبي والسمين ،حيان وأبو ،ريالعكب البقاء أبو قال وبه استئنافية، الواو أن :األول

 مضموناً اهللا واتقوا تقديره ،حيان أبو وضعفه اآلية، إعراب في قوالً البقاء أبو وذكره حالية، الواو أن :والثاني

 الواقع المضارع ألن جداً، ضعيف -الحال أعني- القول وهذا ،مقدرة حاالً يكون أن ويجوز الهداية، أو التعليم

 الشذوذ، على القرآن يحمل أن ينبغي وال عينه، كوأص قمت نحو من شذ، فيما إال الحال واو هعلي يدخل ال حاالً

 إعراب كتاب في الدرويش الدين محيي الشيخ وأيضاً القول، هذا تضعيف في الحلبي السمين أيضاً وتبعه

  .وبيانه القرآن
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 ونُِقر لَكُم لِّنُبين{ نحو االستئناف، واو :-الواو حرف لمعاني- ذكره في هشام ناب قال عاطفة، تكون أن :الثالث

 العطف واو كانت لو إذ }واتَّقُواْ اللّه ويعلِّمكُم اللّه{ :ونحو قال أن إلى ،]الحـج سورة )٥([ }نَشَاء ما الَْأرحاِم ِفي

 فليست استئنافية، كونها أي الظاهر، وهو :الجاللين على الجمل حاشية في وقال األمر، على الخبر عطف للزم

   .هشام ابن به صرح كما اإلنشاء على اإلخبار عطف لزم وإال للعطف، اهللا ويعلمكم في الواو

 ارتكاب فيه ألن األولى، خالف عاطفة جعلها وفي :وبيانه القرآن ابإعر في الدرويش الدين محي الشيخ وقال

 ذكره والعكس اإلنشائية على الخبرية الجملة عطف من والمنع خالف، موضع وذلك اإلنشاء، على الخبر عطف

 ثم األكثرين، عن عصفور ابن أي ونقله عصفور، بناو مالك وابن ،البيانيين عن اللبيب مغني في هشام ابن

 بين بالواو العطف من يمنعون البالغة وعلماء كلها، عنها وأجاب وشواهدهم المجيزين أدلة هشام ابن ذكر

 االنقطاع كمال من هذا ويجعلون اآلية، في كما ومعنى لفظاً إنشاء والثانية ومعنى، اًلفظ خبر، إحداهما جملتين

  ..بينهما العطف وعدم للفصل الموجب الجملتين بين

  .جمعه تيسر ما هذا
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )١١٩( في تهذيب تفسير ابن كثير المصباح المنير

   خالد بن عثمان السبت/الشيخ

  

  . وعلى آله وصحبه أجمعين،هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمدالحمد 

 ولَم تَِجدواْ كَاِتبا فَِرهان وِإن كُنتُم علَى سفٍَر{:  في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 
مقْبوضةٌ فَِإن َأِمن بعضكُم بعضا فَلْيَؤد الَِّذي اْؤتُِمن َأمانَتَه ولْيتَِّق اللّه ربه والَ تَكْتُمواْ الشَّهادةَ ومن يكْتُمها 

  .]سورة البقرة) ٢٨٣([ }يمفَِإنَّه آِثم قَلْبه واللّه ِبما تَعملُون عِل

أي مسافرين، وتداينتم إلى أجل مسمى ولم تجدوا كاتباً يكتب لكم، قال } وِإن كُنتُم علَى سفٍَر{: يقول تعالى"
ن مقبوضة، أي هأو وجدوه ولم يجدوا قرطاساً أو دواة أو قلماً فر: -مارضي اهللا تعالى عنه-ابن عباس 

 على أن الرهن }فَِرهان مقْبوضةٌ{: دل بقولهوقد استُة في يد صاحب الحق، فليكن بدل الكتابة رهان مقبوض

  .ال يلزم إال بالقبض

 توفي -صلى اهللا عليه وسلم-أن رسول اهللا : -رضي اهللا تعالى عنه-وقد ثبت في الصحيحين عن أنس 
رواية من يهود  وفي ،١ من شعير، رهنها قوتاً ألهلهودرعه مرهونة عند يهودي على ثالثين وسقاً

  ."المدينة

  : أما بعد،والسالم على رسول اهللالحمد هللا، والصالة ، بسم اهللا الرحمن الرحيم

 ، وعكرمة،أبي العالية و،منسوبة إلى ابن عباس   جاء في قراءة أخرى}كَاِتبا{: -تبارك وتعالى-قوله ف
أو وجدوه ولم يجدوا : قالحيث بق دل عليها أثر ابن عباس الساوي }ولم تجدوا كتاباً{ وجماعة من السلف

هذه  }فَِرهان مقْبوضةٌ{ :فقالإذا لم يجدوا كاتباً  طريقة أخرىفأرشدهم اهللا سبحانه إلى ، ..."قرطاساً أو دواة
ن هرفَ{قرئت ، و}مقبوضة نهرفَ{ قرئت بتخفيف الهاء، وقرئت باإلفرادإحدى القراءات المتواترة في اآلية، و

: والمعنىن، هن هو الواحد من الرههان، والرجمع ِر: نهالرإذ  واحد، جع إلى معنىترميعها جو، }مقبوضة

  .ابة رهان مقبوضة في يد صاحب الحقفليكن بدل الكت

على أن الرهن ال يلزم إال بالقبض، وهذا عليه كما ذكر الحافظ ابن كثير  }فَِرهان مقْبوضةٌ{: دل بقولهوقد استُ
، ولكن لما كان المقصود -رحمه اهللا-خالفاً لمن صححه باإليجاب والقبول، كاإلمام مالك ل العلم، عامة أه

 المقابضة فيه أولى وأحرز لحق تكان لئال يبطل ويضيع، ؛ وحفظ الحق، واالحترازستيثاقاالن االرهمن 
  .الغير

السفر عمومه في  السنة دلت على ولكن، أن الرهن إنما يكون في السفرمن ظاهر اآلية أخذ بعض أهل العلم و
مقيماً حينها ن ا وك، درعه عند يهودي من يهود المدينة-صلى اهللا عليه وسلم-واستشهدوا برهنه والحضر، 

  . واهللا أعلم،المدينةفي 

                                                
 بـاب الـرهن   –، ومسلم في كتاب المساقاة )٤/١٦٢٠) (٤١٩٧( برقم -صلى اهللا عليه وسلم– باب وفاة النبي -بخاري في كتاب المغازي     ال  رواه - 1

 ).٣/١٢٢٦) (١٦٠٣(وجوازه في الحضر والسفر برقم 



 ٢

 جيد عن أبي سعيد  روى ابن أبي حاتم بإسناد}فَِإن َأِمن بعضكُم بعضا فَلْيَؤد الَِّذي اْؤتُِمن َأمانَتَه{ :وقوله"

  .هذه نسخت ما قبلها:  أنه قال-رضي اهللا تعالى عنه-الخدري 

  . إذا ائتمن بعضكم بعضاً فال بأس أال تكتبوا أو ال تشهدوا: وقال الشعبي

وأهل السنن من رواية  يعني المؤتمن كما جاء في الحديث الذي رواه اإلمام أحمد }ولْيتَِّق اللّه ربه{: وقوله
على ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-أن رسول اهللا : -رضي اهللا تعالى عنه- عن الحسن عن سمرة قتادة

  ".٢))اليد ما أخذت حتى تؤديه

 ،م كثير ألهل العلم، ومنهم من يصحح ذلك مطلقاًالحديث فيه ضعف، ورواية الحسن عن سمرة فيها كال
باعتباره الحديث  واحداً، اًن عن سمرة إال حديثومنهم من يرده مطلقاً، ومنهم من ال يصحح من روايات الحس

  .ا منهلم يسمعهاألحاديث لك الوحيد الذي سمعه منه، وبقية ت

رضي اهللا تعالى -وال تظهروها، قال ابن عباس  أي ال تخفوها وتغلوها }والَ تَكْتُمواْ الشَّهادةَ{: قوله"
 قال }ومن يكْتُمها فَِإنَّه آِثم قَلْبه{: كذلك، ولهذا قال وكتمانها ،شهادة الزور من أكبر الكبائر:  وغيره-ماعنه

سورة ) ١٠٦([ }والَ نَكْتُم شَهادةَ اللِّه ِإنَّا ِإذًا لَِّمن اآلِثِمين{: يعني فاجر قلبه، وهذا كقوله تعالى: السدي
ين ِبالِْقسِط شُهداء ِللِّه ولَو علَى َأنفُِسكُم َأِو الْواِلديِن يا َأيها الَِّذين آمنُواْ كُونُواْ قَواِم{: وقال تعالى ،]المائدة

 اللّه واْ فَِإنِرضتُع واْ َأوِإن تَلْوِدلُواْ وى َأن تَعوواْ الْها فَالَ تَتَِّبعلَى ِبِهمَأو ا فَاللّهفَقَير ا َأوغَِني كُنِإن ي ِبيناَألقْرو
  .]سورة النساء) ١٣٥([ } تَعملُون خَِبيراكَان ِبما

  ."}والَ تَكْتُمواْ الشَّهادةَ ومن يكْتُمها فَِإنَّه آِثم قَلْبه واللّه ِبما تَعملُون عِليم{: وهكذا قال هاهنا

 الكتمان إنما يكون اعتبار أنقد يكون بوعتبار أن القلب هو ملك الجوارح، با في اآلية إلى القلباآلثم أضيف 
  . واهللا أعلم،في القلب

لِّلَِّه ما ِفي السماواِت وما ِفي اَألرِض وِإن تُبدواْ ما ِفي َأنفُِسكُم َأو تُخْفُوه يحاِسبكُم ِبِه اللّه فَيغِْفر ِلمن يشَاء {"
ٍء قَِديرلَى كُلِّ شَيع اللّهشَاء ون يم ذِّبعييخبر تعالى أن له ملك السماوات واألرض ]سورة البقرة) ٢٨٤([ }و 

على ما فيهن، ال تخفى عليه الظواهر وال السرائر والضمائر، وإن دقت بينهن، وأنه المطلع وما  وما فيهن
قُْل ِإن تُخْفُواْ ما { : في صدورهم كما قال تعالىعلى ما فعلوه وما أخفوهسب عباده اوخفيت، وأخبر أنه سيح

ِفي صٍء قَِديرلَى كُلِّ شَيع اللّهِض وا ِفي األرماِت واوما ِفي السم لَمعيو اللّه هلَمعي وهدتُب َأو وِركُم٢٩([ }د (

، واآليات في ذلك كثيرة جداً، وقد أخبر في هذه ]سورة طـه) ٧([ }يعلَم السر وَأخْفَى{: وقال، ]سورة آل عمران
رضي اهللا -على الصحابة ى العلم، وهو المحاسبة على ذلك، ولهذا لما نزلت هذه اآلية اشتد ذلك بمزيد عل

، وخافوا منها ومن محاسبة اهللا لهم على جليل األعمال وحقيرها، وهذا من شدة إيمانهم -متعالى عنه
  ."وإيقانهم

                                                
، )٥/٨) (٢٠٠٩٨(، وأحمد برقم  )٢/٨٠٢) (٢٤٠٠(، وابن ماجه برقم     )٣/٥٦٦) (١٢٦٦(، والترمذي برقم    )٣/٣٢١) (٣٥٦٣( أبو داود برقم      رواه - 2

  ).٨١٧٦(وضعفه األلباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم 

  



 ٣

اختلفت دد من الروايات، و كما جاء ذلك في ع-صلى اهللا عليه وسلم-هذه اآلية شقت على أصحاب النبي 
  : إلى قولين-نسخاً وإثباتاً– عليها الحكمفي ن راء المفسريآ

هو قوله و نة بما بعدهايبأنها موهو ، السلففي عرف   بذلك النسخونيريدهم أنها منسوخة، و: األولالقول 
 } ...والَ تَحِمْل علَينَا ِإصرا كَما حملْتَه علَى الَِّذين ِمن قَبِلنَاربنَا الَ تَُؤاِخذْنَا ِإن نَِّسينَا َأو َأخْطَْأنَا ربنَا {: سبحانه

  :ناستدرك عليه أمرلكن القول بالنسخ ي ،فخفف ذلك عنهمقد فعلت، : قال ]سورة البقرة) ٢٨٦([

  .أن النسخ ال يثبت باالحتمال -

 وإنما النسخ يتعلق لخبر تكذيب له، ألن نسخ اخبراً، والنسخ ال يتعلق باألخبار؛اآلية أفادت أن  -
ن هذا الخبر إ :فال يمكن أن يقال، -مر والنهي واألخبار التي هي بمعنى اإلنشاءاأل-باإلنشاء 
 .منسوخ

 من العام الباقي على ة إلى أن اآليةئفتلفوا في توجيه المعنى، فذهبت طااخإنما أنها محكمة، و: القول الثاني
ا عليه الضمائر، وأنهم إذا أخفومحيط بما تنطوي و ، يعلم ما في النفوس- وجلعز- أن اهللا :والمعنىعمومه، 

هذا على  اعتراضقد يرد لكن  سيحاسبهم عليه، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ه أو أظهروه فإناًأمر
نفس، اإلنسان ال يملك حديث الإذ  على أمر ال يملكه الواحد منهم؟ -عز وجل-كيف يحاسبهم اهللا ، وهو القول

 كان ذلك من قبيل ا، فإذا حوسب عليه لهاإرادةوال ب تهجم على القلب من غير تطلّالتي الخواطر ال و
  عنه-عز وجل-هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن حديث النفس أمر قد تجاوز اهللا ما ال يطاق، بتكليف ال

   قد فعلت، والنبي :  وأن اهللا قال}... ينَا َأو َأخْطَْأنَاربنَا الَ تَُؤاِخذْنَا ِإن نَِّس{ :في اآلية بعدهاقال سبحانه كما 

فكيف  ٣))مل به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكأمتي عما حدثتإن اهللا تجاوز عن ((:  يقول-صلى اهللا عليه وسلم-
جاء عن ما استدلوا ببأن المحاسبة ال تقتضي التعذيب، و: رد أرباب هذا القولو بحديث النفس؟ يحاسبون

: فقلت: ، قالت))من نوقش الحساب عذب((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم- أن النبي-رضي اهللا عنها–ة عائش

 ؟]نشقاقسورة اال) ٨-٧([ } فَسوفَ يحاسب ِحسابا يِسيرا *فََأما من ُأوِتي ِكتَابه ِبيِميِنِه{: أفليس قال اهللا تعالى
ولهذا جاء في كالم ، ٤)) من نوقش الحساب يوم القيامة عذب،ليس ذاك بالحساب، ولكن ذلك العرض((: قال

ابن جرير الطبري في بعض المواضع ما يوافق هذا المعنى، حيث حملها على أعم معانيها، كبير المفسرين 
 كان مستحقاً للعقوبة، منتفضل عليه بالعفو، إال ي، ثم يتجاوز عنه، وبصنيعهفه ويقرره عرن اهللا يقال بأف

  . واهللا أعلم،ظاهر القرآنق والكافر، وهذا قول جيد، ويجمع بعض األقوال بطريقة حسنة، ال تخالف كالمناف

  :تلفوا في تحديد هذا المعنى الخاصاخلكنهم ، العام المراد به الخصوصمعنى وبعضهم حمل اآلية على 

مواْ الشَّهادةَ ومن يكْتُمها فَِإنَّه آِثم والَ تَكْتُ{ :قولهاآلية قبلها وهي الشهادة في كتمان ة بتعلقن اآلية مإ: فقيل
هقد الشهود  بعضأن  وترجحالشهود أال يخفوا الشهادة وال يكتموها،  أن اهللا لما أمر: ، وتوجيه المعنى}قَلْب

                                                
 باب الطالق في اإلغالق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلظ والنسيان في الطالق والشرك وغيره برقم   – البخاري في كتاب الطالق       رواه - 3
  ).١/١١٦) (١٢٧( باب تجاوز اهللا عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر برقم –يمان ، ومسلم في كتاب اإل)٥/٢٠٢٠) (٤٩٦٨(
 بـاب  –، ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهـا  )٥/٣٣٩٤) (٦١٧١( باب من نوقش الحساب عذب برقم – البخاري في كتاب الرقاق     رواه - 4

 ).٤/٢٢٠٤) (٢٨٧٦(إثبات الحساب برقم 



 ٤

  وما تنطوي عليه الضمائر، وأنه، أنه يعلم ما في النفوسنبههم اهللا إلى م التالعب بالشهادة،نفسهأتسول لهم 

ابن جرير في أحد المواضع قاله جماعة من السلف، ونقله ، يختلج في نفوسهم وصدورهم على ما همسيحاسب
  . على اآليةهكالمعند 

  ألن هذا األمر إذا وقع في النفوس، شكالريب؛ و وهو ما يتصل بالكفر والنفاق،بعملذلك مختص ن إ: وقيل

نسان على هذه العقائد والريب والشكوك التي تقع في اهللا يحاسب اإلو، -عز وجل- في وحدانية اهللا العبد
  .أسباب العقوبة والخلود في النار، وهي من التوحيد واإليمان وما أشبه ذلك

هذه في المنافقين والكفار، وأما أهل :  وهو يرجع إلى القول الذي قبله، قالوا،طائفةن ذلك مختص بإ: قيلو
ر فيغفكفر،  العند أهل اإليمان ليس فيه نفاق ون حديث النفس  أ لهم، باعتبار-عز وجل-اإليمان فيغفر اهللا 

  .لمن يشاء، يعني من أهل اإليمان

منها ما يتعلق  و، منها ما يتعلق باإليمان:لكن من المقرر أن األشياء التي يخفيها العبد في نفسه هي أنواع
إلى غير ذلك من المعاني التي تنطوي كتمان الشهادة، كذا  و،الكفرأيضاً ب و،النفاقمنها ما يتعلق ب و،الشكب

تجاوز، يوعنه  اهللا يعفوقدراً ، و العبدؤاخذ به ي النفوس، والشك أن قدراً مما تنطوي عليه النفوساعليه
صلى اهللا –وقد مر بنا قوله  ، ال حيلة له فيهاه ألن التي ترد على اإلنسان فيدفعها؛الخواطروحديث النفس، ك

ولذا فليس من الصواب ، ))عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمللي  زوإن اهللا تجا(( :-عليه وسلم
 . المذكورتفصيلالن وال يعاقب، وإنما في ذلك ن ما يختلج في النفوس ال يحاسب عليه اإلنساإ:  بإطالقالقول

  .واهللا أعلم

 ى سعة ملكه سبحانهبعد الكالم علجاء  ،أمر المحاسبة على ما تنطوي عليه النفوسالمالحظ أن لعل و

ما يتعلق بكثير ذكر لهم و ،فهو لما أمرهم ونهاهم }لِّلَِّه ما ِفي السماواِت وما ِفي اَألرِض{: بقوله ،وإحاطته
  ه تمجدذكر بعد ذلكالمداينة، أحكام  وضايا المالية من الربا والصدقاتدد وما يتصل بالقمن األحكام، من الِع

يعلم ما نه إ حتى وأنها بلغت مبلغاً جسيماً عظيماً وإحاطته،  سعة ملكهه بذكر،ه وعظم نفس-سبحانه وتعالى-
  .واهللا أعلم هذا القدر ال إشكال فيه،و، ويحاسب على ذلك، تخفيه النفوس، و الضمائرتكنه

صلى اهللا عليه -لما نزلت على رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-روى األمام أحمد عن أبي هريرة "
لِّلَِّه ما ِفي السماواِت وما ِفي اَألرِض وِإن تُبدواْ ما ِفي َأنفُِسكُم َأو تُخْفُوه يحاِسبكُم ِبِه اللّه فَيغِْفر { -وسلم

ٍء قَِديرلَى كُلِّ شَيع اللّهشَاء ون يم ذِّبعيشَاء ون ياشتد ذلك على أصحاب رسول ]سورة البقرة) ٢٨٤([ }ِلم ،
يا :  على الركب، وقالواا، ثم جثو-صلى اهللا عليه وسلم-، فأتوا رسول اهللا -صلى اهللا عليه وسلم-هللا ا

نزلت عليك هذه اآلية وال رسول اهللا كلفنا من األعمال ما نطيق، الصالة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أ
 :ا كما قال أهل الكتابين من قبلكمأتريدون أن تقولو((: -صلى اهللا عليه وسلم- فقال رسول اهللا ،نطيقها

، فلما أقر بها القوم وذلت بها )) غفرانك ربنا وإليك المصير،سمعنا وأطعنا: سمعنا وعصينا، بل قولوا
ِتِه وكُتُِبِه آمن الرسوُل ِبما ُأنِزَل ِإلَيِه ِمن ربِه والْمْؤِمنُون كُلٌّ آمن ِباللِّه ومآلِئكَ{ألسنتهم أنزل اهللا في أثرها 

ِصيرالْم كِإلَينَا وبر انَكنَا غُفْرَأطَعنَا وِمعقَالُواْ سِلِه وسن رٍد مَأح نيقُ بِلِه الَ نُفَرسرسورة البقرة) ٢٨٥[(} و[ ،



 ٥

ا كَسبتْ وعلَيها ما اكْتَسبتْ ربنَا الَ الَ يكَلِّفُ اللّه نَفْسا ِإالَّ وسعها لَها م{  فأنزل،فلما فعلوا ذلك نسخها اهللا
  ".٥، إلى آخره]سورة البقرة) ٢٨٦([ }...تَُؤاِخذْنَا ِإن نَِّسينَا َأو َأخْطَْأنَا

 الحقيقي وهو رفع يمكن أن يراد به النسخوبمعنى بيان ما أجمل في اآلية السابقة، هذا النسخ يمكن أن يكون 
  .الحكم

الَ يكَلِّفُ اللّه نَفْسا ِإالَّ وسعها لَها ما {فلما فعلوا ذلك نسخها اهللا فأنزل اهللا :  ولفظه،مثلهورواه مسلم فذكر "
ةَ لَنَا ربنَا والَ تُحملْنَا ما الَ طَاقَ{ ،نعم:  قال}...كَسبتْ وعلَيها ما اكْتَسبتْ ربنَا الَ تَُؤاِخذْنَا ِإن نَِّسينَا َأو َأخْطَْأنَا

  ."نعم:  قال}واعفُ عنَّا واغِْفر لَنَا وارحمنَآ َأنتَ موالَنَا فَانصرنَا علَى الْقَوِم الْكَاِفِرين{ ،نعم: قال }ِبِه

رضي -وابن مسعود وعائشة  من الصحابة منهم أبو هريرة طائفةب إلى الذي هو رفع الحكم نسبالنسخ قول ال
 األخبار؛يعرفون أن النسخ ما يدخل وهم هم، بعين مثل ابن سيرين والشعبي وغيرن التا، وجماعة م-ااهللا عنه

  فكيف يوجه هذا القول؟ ،لهالخبر تكذيب في نسخ الن أل

المؤاخذة بما تنطوي هو ، فالحكم لحكم ونتيجة اًأثر }يحاِسبكُم ِبِه اللّه{:  سبحانهقولهفي يقال بأن أن الجواب 
ر من التكاليف الشرعية التي يخاطب بها المكلف، ووجهت إليه وطالبه الشارع بها، صاإذ عليه النفوس، 

 نتيجة ارتفع األثر وهو المحاسبة؛ ألن المحاسبة كانتالحكم ، فلما رفع ر من جملة التكاليف، ثم رفعافص
  . آنفاًذكرتهمنه واهللا أعلم ما من قبيل نسخ الخبر، لكن أحسن الحكم  يكون وبهذا ال،  شرعي وتكليفلخطاب

يا أبا عباس : لت فق-مارضي اهللا تعالى عنه-دخلت على ابن عباس : روى اإلمام أحمد عن مجاهد قال"
وِإن تُبدواْ ما ِفي َأنفُِسكُم َأو تُخْفُوه يحاِسبكُم {:  قلت؟أية آية: كنت عند ابن عمر فقرأ هذه اآلية فبكى، قال

ِبِه اللّه{"  

  .نسخيتطرق إليها اللم أنه  وعلى ظاهرهاتجرى اآلية أنها مذهبه في  على أن الداللة هبفيه شبكاء ابن عمر 

 غماً شديداً، -صلى اهللا عليه وسلم-غمت أصحاب رسول اهللا  إن هذه اآلية حين أنزلت: قال ابن عباس"

، فأما قلوبنا فليست نؤاخذ بما تكلمنا وبما نعمل كنا ايا رسول اهللا هلكنا إن: اظتهم غيظاً شديداً، وقالواوغ
:  قال،سمعنا وأطعنا: فقالوا. ))سمعنا وأطعنا: قولوا((: -صلى اهللا عليه وسلم-بأيدينا، فقال لهم رسول اهللا 

ه نَفْسا الَ يكَلِّفُ اللّ{إلى  }آمن الرسوُل ِبما ُأنِزَل ِإلَيِه ِمن ربِه والْمْؤِمنُون كُلٌّ آمن ِباللِّه{ فنسختها هذه اآلية
خذوا ز لهم عن حديث النفس، وُأ، فتجو]سورة البقرة) ٢٨٦([ }ِإالَّ وسعها لَها ما كَسبتْ وعلَيها ما اكْتَسبتْ

  .باألعمال

صلى اهللا -قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-عن أبي هريرة وقد روى الجماعة في كتبهم الستة 
  .))ما لم تكلم أو تعمل ما حدثت به أنفسها  تجاوز لي عن أمتيإن اهللا((: -عليه وسلم

: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-وفي الصحيحين عن أبي هريرة 

  إذا هم عبدي بسيئة فال تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها، : قال اهللا((

  

                                                
) ٩٣٣٣( أحمد في مسنده بـرقم       رواه، و )١/١١٥) (١٢٥( باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إال ما يطاق برقم             –م في كتاب اإليمان      مسل  رواه - 5

)٢/٤١٢.( 



 ٦

  ".٦))، فإن عملها فاكتبوها عشراًةحسنفاكتبوها 

 : أبي كبشة األنماري قالودليله حديث،  ويحاسبثميلحقه اإلوعجز، فإنه عزم على السيئة العزم المصمم لو ف

 ولم ورجل آتاه اهللا ماالً((وفيه  :مثل هذه األمة كمثل أربعة نفر((: -سلمصلى اهللا عليه و-قال رسول اهللا 
 لو كان لي : فهو يقول، وال ماالً ورجل لم يؤته اهللا علماً،ير حقهغي ماله ينفقه في  فهو يخبط ف،يؤته علماً

، ٧))فهما في الوزر سواء(( :-سلمصلى اهللا عليه و- قال رسول اهللا ،))مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل
ان حريصاً على قتل إنه ك: ، قال!؟هذا القاتل فما بال المقتول: القاتل والمقتول في النار، قالوا((حديث و

وِإن تُبدواْ ما ِفي َأنفُِسكُم َأو {:  سبحانه قولهيدخل تحتفنزل منزلة الفعل، يفالعزم المصمم ، ٨))صاحبه
كُم ِبِه اللّهاِسبحي تُخْفُوه{.  

"}ِباللِّه و نكُلٌّ آم ْؤِمنُونالْمِه وبِه ِمن را ُأنِزَل ِإلَيوُل ِبمسالر نن آمٍد مَأح نيقُ بِلِه الَ نُفَرسركُتُِبِه وآلِئكَِتِه وم
ِصيرالْم كِإلَينَا وبر انَكنَا غُفْرَأطَعنَا وِمعقَالُواْ سِلِه وستْ  * ربا كَسا ما لَههعسا ِإالَّ ونَفْس كَلِّفُ اللّهالَ ي

ا الَ تَُؤاِخذْنَا ِإن نَِّسينَا َأو َأخْطَْأنَا ربنَا والَ تَحِمْل علَينَا ِإصرا كَما حملْتَه علَى الَِّذين ِمن وعلَيها ما اكْتَسبتْ ربنَ
فَانصرنَا علَى الْقَوِم قَبِلنَا ربنَا والَ تُحملْنَا ما الَ طَاقَةَ لَنَا ِبِه واعفُ عنَّا واغِْفر لَنَا وارحمنَآ َأنتَ موالَنَا 

سورة البقرة) ٢٨٦([ }الْكَاِفِرين[.  

    مسعود نباكر األحاديث الواردة في فضل هاتين اآليتين الكريمتين نفعنا اهللا بهما، روى البخاري عن ِذ

من قرأ باآليتين من آخر سورة ((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-
  .٩))بقرة في ليلة كفتاهال

  ."وهو في الصحيحين من طرق متعددة، وهكذا رواه أحمد بن حنبلوقد أخرجه بقية الجماعة مثله، 

ولعل األقرب أنه يحمل على  ،))كفتاه((: -صلى اهللا عليه وسلم-توجيه قول النبي في أهل العلم تعددت أقوال 
 ال من الجن وال من اإلنس، حوطه، فال يصل إليه مكروهويإطالقه وعمومه، من الكفاية بمعنى أن اهللا يحفظه 

 جميع المخاوف، ومن أهل العلم من يفسرشر  -عز وجل-يه اهللا أو غير ذلك، فيق ، أو السباع،وال من الهوام

 واهللا ، أو نحو ذلك، أو قراءة القرآن،ببعض هذه المعاني، ومنهم من يفسره بالكفاية يعني من قيام الليلالكفاية 
  .أعلم

، -صلى اهللا عليه وسلم-لما أسري برسول اهللا :  قال-رضي اهللا تعالى عنه-عبد اهللا وروى مسلم عن "
ض قبج به من األرض، فيعرإليها ينتهي ما يو، في السماء السادسةهى به إلى سدرة المنتهى، وهي انتُ

  ."ض منهاقبمن فوقها فيبه ط هب، وإليها ينتهي ما يمنها

                                                
وإذا  باب إذا هم العبد بحسنة كتبت –، ومسلم في كتاب اإليمان )٥/٢٣٨٠) (٦١٢٦( باب من هم بحسنة أو بسيئة - كتاب الرقاق    البخاري في   رواه - 6

 ).١/١١٧) (١٢٨(هم بسيئة لم تكتب برقم 

  ).٤٢٢٨(، وصححه األلباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم )٢/١٤١٣) (٤٢٢٨( ابن ماجه برقم  رواه- 7
 )٤/٢٢١٣) (٢٨٨٨( باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما برقم – مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة  رواه- 8

) ٨٠٧( باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة والحث على قراءة اآليتين من آخر البقرة برقم –اب صالة المسافرين وقصرها  البخاري في كت رواه- 9

)١/٥٥٤.( 



 ٧

يمكن الجمع بين الروايتين أنها في السماء السابعة وعليه األكثر، و -رضي اهللا عنه- أنس حديثجاء في و
بأنها  وأن معظمها في السماء السابعة، فهذا قول في التوجيه، ويمكن الترجيح ،أصلها في السادسةبأن قول بال

  . واهللا أعلم،ا اختاره جمع من أهل العلم كثيرفي السابعة، وهذ

صلى -أعطي رسول اهللا :  من ذهب، قالفراشٌ: ، قال]سورة النجم) ١٦([ }غْشَى السدرةَ ما يغْشَىِإذْ ي{: قال"
ر لمن لم يشرك باهللا  أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغف: ثالثاً-اهللا عليه وسلم
   .١٠"تُماِحقْ الممن أمته شيئاً

صلى اهللا عليه -بينا رسول اهللا :  قال-مارضي اهللا عنه-وقد تقدم في فضائل الفاتحة عن ابن عباس 
هذا باب : ، إذ سمع نقيضاً فوقه، فرفع جبريل بصره إلى السماء، فقال-عليه السالم- جبريل ه وعند-وسلم

أبشر بنورين :  فقال-صلى اهللا عليه وسلم-فنزل منه ملك، فأتى النبي : قد فتح من السماء ما فتح قط، قال
. ١١"لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ حرفاً منهما إال أوتيتهقد أوتيتهما 

  ".رواه مسلم والنسائي وهذا لفظه

إال الرجاء، وهذه الرواية وإن كانت من نصوص هي الذنوب العظام التي تقحم صاحبها في النار، : المقحمات
 البد من اقتران الخوف والرجاء في قلب المؤمن حتى يكونا أن ال تؤخذ بمفردها؛ ألنهالمنهج الصحيح أن 

كجناحي الطائر؛ لئال يفضي به الرجاء إلى األمن من مكر اهللا، أو يفضي به الخوف إلى القنوط من رحمة 
مر إلى االنحراف في به األول ئقد يدون غيرها  نصوصحد الأفمن نظر إلى اهللا، واليأس من روحه، وإال 

الذين يتكلمون عن : فمثالً ، وأثرها السيئ في كثير من القضايااألحاديةيقات هذه النظرة وتجد تطب، النظر
 فأخذوا نصوصاً وقابلهم آخرونهذا هو اإلسالم، : من النصوص وقالمعيناً  اً نوعمنهم من أخذاإلسالم، 

نصوص نظر إلى ريق ف قضايا المنهج في اكذهووهذا غاية السقم في الرؤية، ، هذا هو اإلسالم: وقالواأخرى 
الصراط السوي والمنهج سلك العبد يلن واعتمد عليها، ونصوص األخرى غلب ال فريق، والتيسير وحكمها

  .، واهللا أعلمستوعب جميع النصوص في مسألتها، إال إذا المستقيم

 -رضي اهللا عنهما– ابن عباسعن  :، األولى كالهما عند مسلموردت روايتان ظاهرهما التعارض: مسألة

جبريل ، فرفع  فوقهنقيضاًإذ سمع  -عليه السالم–وعنده جبريل  -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا ا بين: قال
فاتحة الكتاب وخواتيم سورة لم يؤتهما نبي قبلك، أوتيتهما، قد أبشر بنورين "، وذكر فيه بصره إلى السماء

... -صلى اهللا عليه وسلم–أسري برسول اهللا  لما: "  قال-رضي اهللا عنه– عن عبد اهللا: الثانية، و...البقرة

 ؟ يذكرفيكف الجمع بين الروايتين..." أعطي الصلوات الخمس، وخواتيم سورة البقرة،: أعطي ثالثاً"وفيه 

أرضي، ومنه ما نزل بين السماء واألرض، ومنه ما هو ، سمائيما هو ن من القرآن أ -رحمهم اهللا–العلماء 
وإن لم  ، لكن الحديثين-ما نزل بين السماء واألرضأي - األخيرتين من هذا  النزول في الروايمكانولعل 

                                                
  ).١/١٥٧) (١٧٣( باب في ذكر سدرت المنتهى برقم – مسلم في كتاب اإليمان  رواه- 10
) ٨٠٦(حة وخواتيم سورة البقرة والحث على قراءة اآليتين من آخر البقرة برقم           باب فضل الفات   – مسلم في كتاب صالة المسافرين وقصرها         رواه - 11

  ).٢/١٣٨) (٩١٢(، والنسائي برقم )١/٥٥٤(



 ٨

مكان أمر وأما  ، هاتين اآليتينوعظم شرف ومنزلةعلى  ستدل بهما يهال أنإ على ذلك داللة قطعية، يدال
  .فال يعنينا كثيراًا منزوله

  .واهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه

  



 ١

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )١٢٠( في تهذيب تفسير ابن كثير المصباح المنير

   خالد بن عثمان السبت/الشيخ

  

  . وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد

 :ع فقاليخبر عن الجمثم أ" :اآليتين األخيرتين من سورة البقرة في تفسير - تعالىرحمه اهللا-قال المفسر 

آمن الرسوُل ِبما ُأنِزَل ِإلَيِه ِمن ربِه والْمْؤِمنُون كُلٌّ آمن ِباللِّه ومآلِئكَِتِه وكُتُِبِه ورسِلِه الَ نُفَرقُ بين َأحٍد من {
رب سواه، غيره وال د، ال إله  فرد صم،، فالمؤمنون يؤمنون بأن اهللا واحد أحد]سورة البقرة) ٢٨٥([ }رسِلِه

المرسلين واألنبياء، ال يفرقون ويصدقون بجميع األنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد اهللا 
 مهديون بل الجميع عندهم صادقون بارون راشدونويكفرون ببعض، بين أحد منهم، فيؤمنون ببعض 

    ن اهللا حتى نسخ الجميع بشرع محمد ذبعض بإ هادون إلى سبل الخير، وإن كان بعضهم ينسخ شريعة

 خاتم األنبياء والمرسلين، الذي تقوم الساعة على شريعته، وال تزال طائفة من -صلى اهللا عليه وسلم-

  ."أمته على الحق ظاهرين

  : أما بعد،والسالم على رسول اهللالحمد هللا، والصالة ، بسم اهللا الرحمن الرحيم

آمن الرسوُل ِبما ُأنِزَل ِإلَيِه ِمن { من التفسير يجري على القراءتين في اآلية -مه اهللارح–ما ذكره ابن كثير ف
ذكر لما  -عز وجل-اهللا ، ف}وكتابه{ حمزة والكسائي ةاء وقر،}ربِه والْمْؤِمنُون كُلٌّ آمن ِباللِّه ومآلِئكَِتِه وكُتُِبِه

، مصدقاً لما بين يديهالذي أنزله إليه ، وهو الكتاب -صلى اهللا عليه وسلم-اإليمان أوالً بما أنزل إلى النبي 
كُلٌّ آمن ِباللِّه { :قال بعده -عليه الصالة والسالم- إلى رسوله -عز وجل-إضافةً إلى سائر ما أوحى اهللا 

  .والكثير، فالكتاب جنس يصدق على الواحد }كتابهو{على القراءة األخرى  و}ومآلِئكَِتِه وكُتُِبِه

  ." وامتثلنا العمل بمقتضاه،قمنا بهوأي سمعنا قولك يا ربنا وفهمناه،  }وقَالُواْ سِمعنَا وَأطَعنَا{: وقوله"

  :معنيينالمقطع من اآلية على هذا السماع في  -رحمه اهللا- ابن كثير حمل

  .السماع، أي سمعنا بآذاننا: األول

أنهم سمعوا بآذانهم  ، أرادواقالوا سمعنا وعصينالما اليهود ولذلك  حنا،قبول واالمتثال بقلوبنا وجوارال :الثاني
  . وجوارحهم بقلوبهميمتثلوا وأ لم ينقادواإال أنهم 

  ."والرحمة واللطفر فْللغَ سؤال }غُفْرانَك ربنَا{"

  .فال يؤاخذ اإلنسان بها غفران مصدر يأتي بمعنى ستر الذنوب، ويأتي بمعنى الوقاية من شؤمها

 أي ال يكلف أحداً فوق طاقته، وهذا من لطفه ]سورة البقرة) ٢٨٦([ }الَ يكَلِّفُ اللّه نَفْسا ِإالَّ وسعها{: وقوله"
رضي - الصحابة ها كان أشفق منتعالى بخلقه، ورأفته بهم وإحسانه إليهم، وهذه هي الناسخة الرافعة لم

سورة ) ٢٨٤([ }دواْ ما ِفي َأنفُِسكُم َأو تُخْفُوه يحاِسبكُم ِبِه اللّهوِإن تُب{:  أجمعين في قوله-م تعالى عنهاهللا
لكن ال يعذب إال بما يملك الشخص دفعه، فأما ما ال يمكن دفعه من  أي هو وإن حاسب وسأل ]البقرة

  ." فهذا ال يكلف به اإلنسان، وكراهية الوسوسة السيئة من اإليمانس وحديثهاوسوسة النف



 ٢

به النسخ عند المتأخرين الذي يراد يقصد  بأن اآلية منسوخة، وهو -رحمه اهللا-يح من ابن كثير هذا تصر
النسخ عند المتقدمين كبيان المجمل وتخصيص العام وتقييد المطلق، ال رفع الحكم المتقدم بالحكم المتأخر، 

خفيه اإلنسان من الشرك والريب  ألن ما ي؛قطعاًكله  اًخونس مرفع التكليف فيما يتعلق بحديث النفسليس لكن و
 لو أمكن حمل اآليةمع هذا فو في اآلية، نسخيشمله ال ب عليه والونحو ذلك، يحاسوالنفاق أو كتمان الشهادة 

البد وثبت باالحتمال،  ال تدعوى النسخ  في هذا الموضع لكان حسناً؛ ألن صحيح من غير تكلفعلى معنى
  . واهللا أعلم،وال دليل، يجب الرجوع إليهمرجح من دليل فيه 

 أي من شر، وذلك في األعمال التي تدخل تحت }وعلَيها ما اكْتَسبتْ{ أي من خير، }لَها ما كَسبتْ{: وقوله"
: كما أرشدهم وعلمهم أن يقولوااإلجابة، بالتكليف، ثم قال تعالى مرشداً عباده إلى سؤاله وقد تكفل لهم 

 أي وإن تركنا فرضاً على جهة النسيان أو فعلنا حراماً كذلك، أو }ِإن نَِّسينَا َأو َأخْطَْأنَاربنَا الَ تَُؤاِخذْنَا {
  .في العمل جهالً منا بوجهه الشرعيأخطأنا أي الصواب 

ولحديث ابن نعم، : قال اهللا:  قال-رضي اهللا تعالى عنه-حديث أبي هريرة من تقدم في صحيح مسلم وقد 
  ."قد فعلت: قال اهللا: -مانهرضي اهللا تعالى ع-عباس 

وهو إذا كانت  }ربنَا الَ تَُؤاِخذْنَا ِإن نَِّسينَا َأو َأخْطَْأنَا{ :قوله سبحانه على أورد بعض أهل العلم استشكاالً
فكيف يسألون ربهم ذلك، أال يعد صنيعهم هذا من صور االعتداء في المؤاخذة بالخطأ والنسيان مرفوعة، 

  ؟الدعاء
الخطأ تارةً إن : واوقالآخر، معنى على في اآلية والنسيان  الخطأ حملإلى أهل العلم مع من لذلك ذهب ج

به، اإلنسان ؤاخذ كونه يل ؛عمدحملوا المراد من اآلية على الخطأ اليكون بعمد، وتارةً يكون من غير عمد، و
زوال المعلوم، ول، بمعنى الذهويأتي وكذلك النسيان ، ئفالن مخطو فالن يخطئ: بين قولكهناك فرق و
فَلَما { : وقوله سبحانه،]سورة الحشر) ١٩([ }نَسوا اللَّه فََأنساهم َأنفُسهم{: كقوله سبحانهالترك يأتي بمعنى و

  .التركوحملوا المعنى في اآلية على ، ]سورة األنعام) ٤٤([ }نَسواْ ما ذُكِّرواْ ِبِه

عز -ن اهللا أ على ظاهرها المتبادر، وهوحملوها ، و اآليةتخريجي  ال حاجة إلي التكلف فهنإ:  قال بعضهمو
عدم ال يكون ذلك إال بو والتكاليف الشاقة، ،المراد به التخفيف، ورفع اآلصار هذا الدعاءب تعبدهم -وجل

هذا وا المكلف، ء التي ال يحتملهاألشياووضع بما ال يد لإلنسان فيه، ورفع ما ال يدخل تحت طوقه، المؤاخذة 
زوال المعلوم من النسيان هو الوقوع في المخالفة من غير قصد، والخطأ فيبقى  يتناسب مع السياق، الذي
  : يقول الناظم،الذهن

ــسيان    ــل ن ــم ق ــا عل   زوال م
  

  فــي الــسهو لــه اكتنــانوالعلــم   
  

  

  

 التامة ه الدعوةاللهم رب هذ((: -صلى اهللا عليه وسلم– علمهم نبيهم ا كان من دعاء أهل اإليمان كمولذا
صلى -أن النبيمعلوم و )١())ه الذي وعدتاً مقاماً محمودوالفضيلة، وابعثهمحمداً الوسيلة آت  والصالة القائمة

                                                

1
 ).١/٢٢٢) (٥٨٩( باب الدعاء عند النداء برقم –رواه البخاري في كتاب األذان  - 

3
 ).١/١١٥) (١٢٥( باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إال ما يطاق برقم –رواه مسلم في كتاب اإليمان  - 



 ٣

هذا  ونظائر ؟ وقد أعطيهافلماذا الدعاء له،  الوسيلة والفضيلة، والمقام المحمودربهقد أعطاه  -اهللا عليه وسلم
  . كثيرةفي الكتاب والسنةالدعاء 

وقعوا فيها عن عمد؛ الجرائم التي  أال يؤاخذهم بالذنوب و-عز وجل- اهللا يسألونأنهم ويبعد أن يكون المراد 
على عدم المؤاخذة  الدعاء في اآليةيحمل كيف  فقد فعلت،:  عن ربه-اهللا عليه وسلمصلى – قوله ألنه جاء

  . واهللا أعلم،ن والمذنبين وخوفهمتوعد العاصي قد -عز وجل–اهللا مع أن  القبائحعلى ما تعمدوه من 

تكلفنا من األعمال الشاقة وإن أي ال  }ربنَا والَ تَحِمْل علَينَا ِإصرا كَما حملْتَه علَى الَِّذين ِمن قَبِلنَا{: وقوله"
   طقناها، كما شرعته لألمم الماضية قبلنا من األغالل واآلصار التي كانت عليهم، التي بعثت نبيك محمداًأ

  .ه من الدين الحنيفي السهل السمح الذي أرسلته به في شرعه نبي الرحمة، بوضع-صلى اهللا عليه وسلم-

:  قال-هللا عليه وسلمصلى ا- عن رسول اهللا-رضي اهللا عنه-وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة

  .)٣())نعم: قال اهللا((

قد : قال اهللا((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم- عن رسول اهللا -مارضي اهللا تعالى عنه-وعن ابن عباس 
  ".)٥())فعلت

لتكاليف ثم أطلق على ال الثقيل الذي يحبس صاحبه مكانه لثقله،  الحم:أصل اإلصر في كالم العرب هو
ومن أهل العلم من يفسر  وقد نعجز عن القيام به وحمله، ،تكليفاً شاقاً يثقلنا ويرهقناال تكلفنا والمعنى الشاقة، 

 أي ]سورة آل عمران) ٨١([ }وَأخَذْتُم علَى ذَِلكُم ِإصِري{: -تبارك وتعالى-اإلصر بالعهد، كما جاء في قوله 
  ها اهللاأخذألن العهود التي  ة بين المعنيين؛ال منافاوهو اختيار كبير المفسرين ابن جرير الطبري، وعهدي، 

عهداً ثقيالً شاقاً نعجز عن القيام يكون المعنى ال تكلفنا ف بكثير منها، ومواقيلم  على بني إسرائيل -عز وجل–
  .واهللا أعلم ،به

  .)٦())بعثت بالحنيفية السمحة((:  أنه قال-صلى اهللا عليه وسلم-وجاء الحديث من طرق عن رسول اهللا "

  .، ال تبتلينا بما ال قبل لنا بهوالمصائب والبالءأي من التكليف  }ربنَا والَ تُحملْنَا ما الَ طَاقَةَ لَنَا ِبِه{ :وقوله

حاتم، قال  رواه ابن أبي ،ةملْالغربة والغُ:  قال}ربنَا والَ تُحملْنَا ما الَ طَاقَةَ لَنَا ِبِه{: وقد قال مكحول في قوله
  ."قد فعلت: نعم، وفي الحديث اآلخر قال اهللا: اهللا

 بالمثال، التفسير قبيل من هذاو غايتها، الشهوة به بلغت من هو :والمغتلم ،واألنسب قرباأل هو بةزبالع تفسيره

 يقصدونو اآلية، تحت دخلت التي انيالمع بعض يذكرون أنهم -معنه اهللا رضي- السلف طريقة من عهد قدو

 ال أن ربهم إلى وائلتجا الءفهؤ ،جداً كثيرة شاقةال مورفاأل وإال ،الحصر ال فقط للسامعين والتقريب التوضيح بذلك
 قال للعجل، عبادتهم من التاريخ في المعروفة العظيمة توبتهم تابوا حينما فاليهود السابقة، األمم به كلف ما يكلفهم

 سورة )٥٤([ }الرِحيم التَّواب هو ِإنَّه علَيكُم فَتَاب باِرِئكُم ِعند لَّكُم خَير ذَِلكُم َأنفُسكُم فَاقْتُلُواْ{ :لهم -وجل عز- اهللا

                                                

 
 ).١/١١٦) (١٢٦( باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إال ما يطاق برقم –رواه مسلم في كتاب اإليمان  -5

 ).٦٠٨٦(ضعفه األلباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم و، )٥/٢٦٦) (٢٢٣٤٥(رواه أحمد في مسنده برقم  - 6



 ٤

 غاية في هذا أن والشك ،وقريبه وأخاه أباه يقتل الواحد أن بمعنى ،النفوس بقتل -وجل عز– اهللا فأمرهم ]البقرة

  .هذا غير إلى بالغسل، ييكتف وال الموضع ذلك قرض النجاسة أصابته إذا منهم الواحد وكان ،المشقة

 يتكِّوِس فِتككَ يملِّوِغ مِلغَ وهو ،شهوةً لبغُ :لمواغتَ بالضم، ةًملْوغُ ماًلَغَ ،حِركفَ مِلغَ :القاموس في يقول

 شهوة :ةملْوالغُ :قال الشيء، وأغلمه يم،لِّوِغ يم،ِلغْوِم يمة،ِلغْوِم يمة،لِّوِغ مة،غتِلوم مة،ِلغَ وهي نديل،وِم

رابالض.  

 من المفسرين بعض ذكرها ولذلك الشهوة، غاية هي وإنما الشهوة، مطلق ليست لكنها ،..شهوة هي :ةملْالغُ

 تطلب قد اإلنسان كان إذا فكيف ،بها اهللا هابتال لمن الشديد بالءال على يدل وهذا ،المرء يطيقها ال التي األمور

 إال آخراً منها ينج لم أوالً للفتنة نفسه عرض من :قيل وقد ذلك، إلى به ضىأف حتى وخلطته، وسمعه بنظره البالء

  .أعلم واهللا ،اهللا يشاء أن

 وبين بيننا فيما أي }لَنَا واغِْفر{ وزللنا، تقصيرنا من تعلمه مما نكيوب بيننا فيما أي }عنَّا واعفُ{ :وقوله"

 ذنب في بتوفيقك توقعنا فال يستقبل، فيما أي }وارحمنَآ{ القبيحة، وأعمالنا مساوينا على تظهرهم فال عبادك،

 عباده عن يستره وأن وبينه، بينه فيما عنه اهللا يعفو أن :أشياء ثالثة إلى محتاج المذنب إن :قالوا ولهذا آخر،

 ديثالح وفي نعم، :قال اهللا أن الحديث في تقدم وقد نظيره، في يوقعه فال يعصمه وأن بينهم، به يفضحه فال

  ."فعلت قد :اهللا قال اآلخر

 على مقدم التأسيس أن وهو ،-اهللا رحمه- كثير ابن قصده أصٍل على بناء الثالث، الدعوات لهذه التفسير هذا

 والوقاية، الستر هو رفْالغَو الذنب، أثر محو معناه العفو ولكن جديد، معنى على دعوة كل يحمل أن فأراد التوكيد،

 الذي في مضى قد منها الثاني المعنى ألن بالستر الثانية فسرف قبله، الذي العفو بمعنى هو بالذن شؤم من والوقاية

  .التفسير في صحيحة طريقة وهذه له،قب

 أن والحقيقة بالتجاوز، مضى فيما الرحمة أن ىعل بناء لبيستق فيما :قال لكنه يستقبل، فيما فقط ليست والرحمة

 من وزادهم أجورهم، اهموفّ وعجزهم ضعفهم -وجل عز- اهللا رحم فإذا ،اهذ من أكثر تحتاج بالتجاوز الرحمة

 تقتصر ال فالرحمة ،-وتعالى سبحانه- هترحم من هذا وكل عليهم، يشق تكليفاً يكلفهم ولم درجاتهم، ورفع فضله،

  ر،مواأل سائر من اإلحسان جانب في يكون ما كل شملت بل والتجاوز، والستر رفْبالغَ اإلساءة جانب على

  .أعلم واهللا ،جميعاً المعاني هذه يشمل بالرحمة فالدعاء

 وال حول وال الن،التك وعليك ،المستعان وأنت ،لناوكُّتَ وعليك ،وناصرنا ولينا أنت أي }موالَنَا َأنتَ{ :وقوله"

   .بك إال لنا قوة

 غيرك، بدواوع نبيك، ورسالة ،دانيتكحو وأنكروا دينك، جحدوا الذين أي }الْكَاِفِرين الْقَوِم علَى فَانصرنَا{

  .واآلخرة الدنيا في عليهم العاقبة نال واجعل ،عليهم فانصرنا عبادك، من معك وأشركوا

  .فعلت قد :اهللا قال :-ماعنه تعالى اهللا رضي- عباس ابن عن مسلم رواه الذي الحديث وفي نعم، :اهللا قال

 فَانصرنَا{ السورة هذه من فرغ إذا كان -عنه تعالى اهللا رضي- اًمعاذ أن :إسحاق أبي عن جرير ابن ىورو

  ."آمين :قال }الْكَاِفِرين الْقَوِم علَى



 ٥

 ابنو الملة، من الخروج توجب التي األعمال مقارفة وكذا والشك، راض،اإلعك عموماً، الكفر أنواع تشمل اآلية

 من اللفظة هذه أصل إذ معانيه، أشهر من أنه إلى ذلك مرد ولعل اآلية؛ في ودحبالج الكفر ريفست في اقتصر كثير

   .شرعاً به صتيخ ال لكنه أولية، أو أصلية داللة الجحود على يدل أنه الشك وذلك والتغطية، الستر

  .وصحبه وآله نبيه على وبارك وسلم اهللا وصلى أعلم، واهللا


